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Forord 

Erhvervsstyrelsen afholdt den 5. december 2018 en workshop om sammenhængen mellem planlovens 

regler om oversvømmelse og erosion, som indføjet ved lov nr. 62 af 30. januar 2018, og anden lovgivning. 

Dette notat er en opsamling fra workshoppen med en identifikation af de væsentligste problemstillinger 

samt en skematisk oversigt over den relevante lovgivning vedrørende henholdsvis myndighedernes 

planlægning og myndighedernes gennemførelse af afværgeforanstaltninger. For så vidt angår 

afværgeforanstaltninger er oversigten opdelt i to dele om henholdsvis forskellige tilladelseskrav mv. og 

forskellige regler om finansiering af afværgeforanstaltninger mv. Der er alene tale om en oversigtlig og 

foreløbig fremstilling af de identificerede problemstillinger og lovgivning. En nærmere uddybning eller 

analyse har ikke ligget inden for rammerne af denne opgave. Erhvervsstyrelsen har i januar 2019 udsendt 

en Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.  
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1. Identifikation af centrale problemstillinger

Planlovens regler fra 2018 (lov nr. 62/2018) vedrørende oversvømmelse og erosion indeholder to hoved-
elementer. Det ene hovedelement angår pligten til i kommuneplanens retningslinjer at udpege områder, 

der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion. Det andet hovedelement angår pligten til at fastsætte 

retningslinjer, rammebestemmelser og lokalplanbestemmelser for afværgeforanstaltninger til sikring mod 

oversvømmelse eller erosion, når der planlægges for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret areal-
anvendelse mv. i de udpegede områder. Det fremgår af § 15, stk. 10, at der ved sådan lokalplanlægning skal 

tages stilling til, om etablering af afværgeforanstaltninger skal være en betingelse for ibrugtagning af det, 

som skal sikres mod oversvømmelse.  

Planlovens regler om oversvømmelse og erosion har en række berøringsflader med anden lovgivning, der 

på forskellig vis gennem anden planlægning, tilladelseskrav mv. eller regler om finansiering er rettet mod 

sikring mod oversvømmelse eller erosion. Et centralt spørgsmål er derfor, hvorledes snitfladen skal lægges 

mellem det, der kan reguleres under planlovens bestemmelser, og det, der kan/skal reguleres efter anden 

lovgivning.  

I det følgende identificeres centrale problemstillinger vedrørende samspillet med anden lovgivning navnlig 

på baggrund af den afholdte workshop. Der sondres mellem problemstillinger, der dels vedrører kort-

lægning/planlægning, tilladelseskrav mv. til afværgeforanstaltninger og dels vedrører finansiering af 

afværgeforanstaltninger. Der henvises i øvrigt til bilag 1-3 med en skematisk oversigt over den relevante 

lovgivning. Der er alene tale om en oversigtlig og foreløbig fremstilling af de identificerede problem-

stillinger. En nærmere uddybning eller analyse har ikke ligget inden for rammerne af denne opgave.  

2. Kortlægning og planlægning

De nye bestemmelser i planloven retter sig mod situationer, hvor kommunerne ønsker at planlægge for ny 

eller ændret arealanvendelse, herunder byudvikling, i områder, hvor der kan være risiko for over-

svømmelse eller erosion. På workshoppen blev det blandt andet drøftet, om dette kunne føre til, at 

kommunerne ville komme til at prioritere klimatilpasning i eller til fordel for nye byområder set i forhold til 

eksisterende byområder.   

For så vidt angår en skematisk oversigt over den relevante lovgivning henvises til bilag 1. 

2.1. Grundlaget for kortlægning og udpegning  

De nye regler i planloven lægger op til en stor metodefrihed ved kommunernes planlægning for over-

svømmelse og erosion, herunder kortlægning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og 

erosion. Det er hverken angivet, hvilke oversvømmelseskilder, f.eks. regnvand, overfladevand, spildevand, 

eller hvilke klimascenarier eller valg af hændelser, f.eks. 10-, 20-, 50- eller 100-årshændelser, der skal danne 

grundlag for udpegningen. Endvidere er der ikke som for klimatilpasningsplanerne forudsætninger om 

udarbejdelse af et risikokort baseret på såvel oversvømmelseskort som værdikort.1 Staten stiller forskellige 

data til rådighed, herunder også en ny risikokortlægning fra Kystdirektoratet, men det vil kunne variere fra 

kommune til kommune, hvilke data, kilder og klimascenarier der danner grundlag for planlægningen efter 

planloven. Det er uafklaret, i hvilket omfang statens risikokortlægning i henhold til oversvømmelsesloven 

1 Se Naturstyrelsen, Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, 2013:02. 
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og kystbeskyttelsesloven vil kunne danne grundlag for den nye kommuneplanlægning vedrørende 

oversvømmelse og erosion. Dette kræver særlig opmærksomhed og nærmere vurdering. 

2.2. Planhierarki og samspil med andre planer 

Planlovens § 11, stk. 4 og § 13, stk. 1 fastsætter et planhierarki, hvor visse planer er rammestyrende for 

kommune- og lokalplanlægningen. Dette indebærer, at der ikke kan vedtages kommune- og lokalplaner i 

strid med disse planer, herunder vandområdeplaner (indsatsprogrammer), Natura 2000-planer, havplaner 

og risikostyringsplaner udarbejdet i henhold til oversvømmelsesloven og kystbeskyttelsesloven.2 Risiko-

styringsplaner for de 14 særligt udpegede risikoområder er således rammestyrende for kommuneplanerne, 

og det fremgår af § 11a, stk. 1, nr. 19, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for friholdelse af 

risikoområder for bebyggelse eller etablering af foranstaltninger til sikring mod oversvømmelse. Koblingen 

mellem den nye planlægning efter planloven og risikoplanlægning i henhold til oversvømmelsesloven og 

kystbeskyttelsesloven kræver særlig opmærksomhed og forudsætter en nærmere afklaring. Der gøres 

opmærksom på, at der er tale om to principielt modsatrettede krav, hvor det ene regelsæt forudsætter 

friholdelse af risikoområder for bebyggelse mv., mens det andet regelsæt sigter mod at muliggøre 

bebyggelse mv. i oversvømmelses- og erosionstruede områder.  

Samspillet med blandt andet spildevandsplaner kræver også særlig opmærksomhed. Eksempelvis er der 

grænser for, hvilke spildevandsforhold der kan reguleres i en kommune- eller lokalplan, se nedenfor 

vedrørende afværgeforanstaltninger. Spildevandsplanerne er dog ikke rammestyrende i forhold til 

kommuneplanen. Derimod må spildevandsplanen ikke stride mod kommuneplanen.  

2.3. Miljøvurderingskrav 

Der kræves særlig opmærksomhed på miljøvurderingskrav efter miljøvurderingsloven ved planlægning 

(strategisk miljøvurdering – SMV) samt eventuelle vurderingskrav i forhold til Natura 2000-områder, bilag 

IV-arter mv., jf. habitatbekendtgørelserne, se bilag 1 og 2. Disse vurderingskrav skal iagttages ved 

kommune- og lokalplanlægning for oversvømmelses- eller erosionstruede områder.  

3. Afværgeforanstaltninger – tilladelseskrav mv.

For så vidt angår kommune- og lokalplanlægning for afværgeforanstaltninger rejser der sig to hoved-

problemstillinger. Den ene vedrører afgrænsningen af, hvilke afværgeforanstaltninger der planlægges for 

efter planloven og på hvilken måde. Den anden vedrører spørgsmålet om planlægning for afværge-

foranstaltninger uden for lokalplanområdet.  

For så vidt angår en skematisk oversigt over den relevante lovgivning henvises til bilag 2. 

3.1. Hvilke afværgeforanstaltninger kan der planlægges for i en lokalplan – og hvordan? 

Det er et grundlæggende krav for planlægning efter planloven, at planbestemmelser skal være 

planlægningsmæssigt begrundede, dvs. at de skal varetage planlægningsmæssige hensyn. Dette fremgår 

blandt andet af planlovens § 15, stk. 1 for lokalplaner. Planlægningsmæssige hensyn/begrundelser 

afgrænses normalt ganske bredt og omfatter blandt andet klimatilpasning, jf. § 15, stk. 1. Der er dog fortsat 

2 Se nærmere om risikostyringsplanlægningen, https://oversvommelse.kyst.dk/ 

https://oversvommelse.kyst.dk/
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en forudsætning, at de planlægningsmæssige hensyn/begrundelser er koblet til arealmæssige dispositioner 

– eksempelvis er det ikke planlægningsmæssigt begrundet at fastsætte planbestemmelser om ejerforhold

eller finansiering af bestemte anlæg. Endvidere må de såkaldte specialitetsprincipper iagttages, dvs. at man 

ikke efter planloven kan regulere forhold, der reguleres efter anden lovgivning. Eksempelvis kan der ikke i 

en lokalplan fastsættes krav om begrænsning af støj eller anden forurening fra bestemte anlæg eller 

aktiviteter. Dette reguleres med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Derimod kan der godt i en lokalplan 

fastsættes bestemmelser om arealdispositioner, som vil mindske støjbelastningen af boliger eller områder, 

f.eks. gennem en særlig udformning af den pågældende bebyggelse eller lignende. Der er heller ikke noget

til hinder for, at der i en lokalplan planlægges for anlæg mv., der kræver tilladelse efter anden lovgivning. 

Sådanne tilladelser må i givet fald indhentes forud for anlæggets etablering.  

For så vidt angår afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse knytter der sig særlige problemstillinger til 

snitfladerne i forhold til regulering af sådanne afværgeforanstaltninger i anden lovgivning såsom miljø-
beskyttelsesloven (håndtering af spildevand), vandløbsloven (håndtering af overfladevand i øvrigt, 

herunder evt. anlæg, regulering eller vedligeholdelse af vandløb), naturbeskyttelsesloven (påvirkning af 

beskyttede naturtyper), vandforsyningsloven (bortledning af grundvand) og kystbeskyttelsesloven 

(kystbeskyttelsesforanstaltninger). Det er således problematisk i en lokalplan at fastlægge detaljerede krav 

for sådanne anlæg vedrørende forhold, der reguleres efter anden lovgivning, medmindre der er tale om 

arealrelaterede dispositioner, herunder vedrørende anlæggets placering og udformning. Der vil således 

næppe i en lokalplan kunne stilles krav om etablering af digelag. En kommune- eller lokalplan kan heller 

ikke foregribe den efterfølgende sagsbehandling (herunder klagesagsbehandling) efter de relevante love, 

anlæggene skal behandles efter.  

En særlig problemstilling knytter sig til, om kravet om fastsættelse af afværgeforanstaltninger kan opfyldes 

uden en mere specifik angivelse af, hvilke afværgeforanstaltninger der skal etableres, men ved f.eks. blot at 

fastsætte krav om, at arealerne skal beskyttes til et bestemt (service-)niveau, f.eks. en 50-års hændelse 

eller samfundsøkonomisk optimum. Denne problemstilling kræver en nærmere analyse, blandt andet er 

der en afgrænsningsproblematik i forhold til navnlig spildevandsplanlægning- og håndtering, se blandt 

andet Spildevandskomiteens Skrift 31, der anbefaler metoder til bestemmelse af serviceniveau for 

regnvand. Desuden kan det problematiseres, om sådanne lokalplanbestemmelser vil have en tilstrækkelig 

klarhed og præcision til, at de kan håndhæves.    

3.2. Kan der planlægges for afværgeforanstaltninger uden for et lokalplanområde? 

I en kommuneplan kan der foretages en prioritering af arealanvendelsen i hele kommunen, og i overens-

stemmelse hermed fastsættes retningslinjer og rammebestemmelser. For så vidt angår lokalplaner er 

udgangspunktet imidlertid, at der i lokalplanen alene kan fastsættes bestemmelser for afværge-

foranstaltninger inden for lokalplanområdet, se dog nedenfor om udbygningsaftaler. Der er således en 

problemstilling vedrørende afværgeforanstaltninger uden for et lokalplanområde, der kræver nærmere 

overvejelser. I øvrigt knytter der sig også en problemstilling til mulige konsekvenser for naboområder/-

kommuner. Det fremgår af kravene til kommuneplanens redegørelse, jf. § 11e, stk. 1, nr. 14, at der ved 

afværgeforanstaltninger skal redegøres for sammenhængen med kommuneplanlægning i andre 

kommuner.  
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3.3. Miljøvurderingskrav 

Der kræves særlig opmærksomhed på miljøvurderingskrav efter miljøvurderingsloven ved planlægning 

(strategisk miljøvurdering – SMV) og projekter (VVM) samt eventuelle vurderingskrav i forhold til Natura 

2000-områder, bilag IV-arter mv., jf. habitatbekendtgørelserne, se bilag 2. Disse vurderingskrav skal 

iagttages ved kommune- og lokalplanlægning for oversvømmelses- eller erosionstruede områder. 

4. Afværgeforanstaltninger – betalingsregler/finansiering

Spørgsmålet om finansiering af afværgeforanstaltninger rejser særlige problemstillinger om samspillet 

mellem kommune- og lokalplanlægning og anden lovgivning. For en skematisk oversigt over den relevante 

lovgivning henvises til bilag 3.  

 4.1. Kan der fastsættes bestemmelser om finansiering af afværgeforanstaltninger i en 
kommune- eller lokalplan? 

Udgangspunktet efter planloven er, at finansiering af de anlæg mv., der planlægges for, ikke er et relevant 

planlægningsmæssigt hensyn, dvs. at der ikke kan fastsættes bestemmelser om finansiering mv. i 

kommune- eller lokalplanlægning. Der er dog visse (indirekte) undtagelser herfra, navnlig for så vidt angår 

lokalplaner, hvor der kan fastsættes visse betingelser for ibrugtagning, som en bygherre skal opfylde, se 

blandt andet § 15, stk. 2, nr. 18 om etablering af afværgeforanstaltninger som betingelse for ibrugtagning. 

Endvidere kan der indgås udbygningsaftaler, jf. § 21b, hvor en grundejer kan tilbyde at finansiere visse 

infrastrukturanlæg. Udbygningsaftaler kan angå foranstaltninger uden for et lokalplanområde, derimod kan 

betingelser for ibrugtagning formentlig kun angå foranstaltninger inden for lokalplanområdet, som 

bygherren har rådighed over og dermed mulighed for at opfylde. Der er behov for nærmere afklaring af 

begge disse problemstillinger. For så vidt angår ibrugtagningsbetingelser må der være særlig opmærksom-

hed på bygherrens rådighed over de pågældende arealer og mulighed for selv at sikre etablering af 

afværgeforanstaltninger i forbindelse med byggeri mv. Endvidere kan der være behov for nærmere over-

vejelse af mulighederne for puljeordninger eller lignende i områder, hvor der er tale om en etapevis 

udbygning eller flere bygherrer/grundejere.  

4.2. Håndtering af forholdet til anden lovgivning om finansiering af afværge-
foranstaltninger mv.  

Forholdet til anden lovgivning om finansiering af afværgeforanstaltninger kræver særlig opmærksomhed 

ved planlægning for afværgeforanstaltninger, selvom der ikke i planlægningen kan fastsættes nærmere 

bestemmelser om finansieringen. De fastsatte planbestemmelser, herunder ordvalg, kan have betydning 

for finansieringsmulighederne efter anden lovgivning. Endvidere kan der være behov for at sikre, at takster 

bruges bedst muligt i forhold til klimatilpasning. Ud over afværgeforanstaltninger kan der også være behov 

for afklaring vedrørende finansiering af regnvandsmodeller mv. til simulering af regnhændelser.   

Håndtering af spildevand er omfattet af lovgivningen vedrørende vandselskabernes (mulige) finansiering af 

sådanne anlæg, herunder eventuel medfinansiering af projekter til håndtering af tag- og overfladevand. Der 

er særlige problemstillinger knyttet til samspillet mellem denne lovgivning og planlægning for oversvøm-

melse og erosion, blandt andet kan bemærkes, at medfinansieringsreglerne tilsyneladende kun gælder for 

projekter påvist i den kommunale risikokortlægning i kommuneplanen (klimatilpasningsplanerne). 
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Tilsvarende er der særlige problemstillinger i forhold til afgrænsningen mellem spildevandsanlæg, vej-

afvandingsanlæg og vandløb som har stor betydning i forhold til, hvem der kan/skal finansiere sådanne 

anlæg.  

Endelig må det påpeges, at anlæg efter kystbeskyttelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven som 

udgangspunkt skal finansieres ud fra et nytteprincip. Dette kan være vanskeligt at håndtere i forbindelse 

med planlægning for et område, hvor der fastsættes bestemmelser om afværgeforanstaltninger, der 

principielt også kan komme andre til nytte. I øvrigt må der for så vidt angår kommunernes finansiering af 

sådanne anlæg eller afværgeforanstaltninger være opmærksomhed på kommunalfuldmagten. Der er 

således grænser for, hvad en kommune kan finansiere for skattemidler. 
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Bilag 1: Skematisk oversigt over lovgivning vedrørende planlægning 

Lovgivning:  Planværktøj mv.  Forhold til kommune- og 
lokalplanlægning vedr. 
oversvømmelse/erosion 

Myndigheder 

Miljømålsloven – lovbkg. 119/2017 Natura 2000-planer Rammestyrende, jf. pl. § 11, stk. 4 
og 13, stk. 1 

Miljøstyrelsen 

Vandplanloven – lovbkg. 126/2017 Vandområdeplaner 
- Bkg. 1521/2017om 

indsatsprogrammer 
- Bkg. 1522/2017 om miljømål 
-  

Rammestyrende, jf. pl. § 11, stk. 4 
og § 13, stk. 1 (det er formelt 
indsatsprogrammer, der er 
rammestyrende og indirekte heraf 
også miljømålene) 

Miljøstyrelsen 

Oversvømmelsesloven – lovbkg. 
1085/2017  
Kystbeskyttelsesloven – lovbkg. 
57/2019 samt bkg. 894/2016  om 
vurdering og risikostyring for 
oversvømmelser fra havet, fjorde 
eller andre dele af søterritoriet 

Risikostyringsplaner 
 
Kortlægning/udpegning: 

- Risikoområder (14 områder) 
baseret på:  

- Kortlægning af fare for 
oversvømmelse, og 

- Kortlægning af 
oversvømmelsesrisiko 
(herunder potentiel skade) 

- Ny mulig risikokortlægning 
vedr. oversvømmelse og 
erosion fra havet i 2019 (KDI) 

Rammestyrende, jf. pl. § 11, stk. 4 
og § 13, stk. 1 

Kommunerne 
 
Kystdirektoratet 

Havplanlov – lov nr. 615/2016 Havplaner Rammestyrende, jf. pl. § 11, stk. 4 
og § 13, stk. 1 

Søfartsstyrelsen 

Råstofloven – lovbkg. 1124/2017 Råstofplaner Rammestyrende, jf. pl. § 11, stk. 4 
og § 13, stk. 1 

Regionsrådene 
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Lovgivning:  Planværktøj mv.  Forhold til kommune- og 
lokalplanlægning vedr. 
oversvømmelse/erosion 

Myndigheder 

Planloven – lovbkg. 287/2018  
Vejledning om 
klimatilpasningsplaner og 
klimalokalplaner (2013) – ikke 
lovreguleret) 

Klimatilpasningsplaner 
- Kommuneplantillæg 
- Lokalplaner  

 
Kortlægning (jf. vejledning) 

- Risikokortlægning 

Forholdet bør afklares i den enkelte 
kommune – ønskes 
klimatilpasningsplaner 
opretholdt/opdateret eller ej 
 

Kommunerne 

Miljøbeskyttelsesloven – lovbkg. 
241/2019 samt bkg. 1469/2017 om 
spildevandstilladelser mv. 

Spildevandsplaner 
- Evt. oversvømmelseskort 

(kapacitetsproblemer) 
- Evt. serviceniveau for afledning 

af vand 
 

Må ikke stride mod 
kommuneplanen, mbl. § 32 

Kommunerne 

Vandløbsloven – lovbkg. 127/2017 Vandløbsregulativer (off. vandløb) 
Vedligeholdelse af vandløb 
(HR: fastholde skikkelse 
og/eller vandføringsevne, vll. § 
27) 

 
Evt. helhedsplaner for 
vandløbssystemer (Vandløbsudvalget – 
ikke lovreguleret) 

 Kommunerne 

Vandforsyningsloven – lovbkg. 
118/2018 

Vandforsyningsplaner 
Indsatsplaner 

Næppe relevante ift. 
oversvømmelse/erosion 

Kommunerne 

Beredskabsloven – lovbkg. 314/2017 Beredskabsplaner  Kommunerne 

Miljøvurderingsloven – lovbkg. 
1225/2018 

Strategisk miljøvurdering af planer 
(SMV) 

Belyse miljøpåvirkning forud for 
planvedtagelse 

Kommunerne 

Planhabitatbekendtgørelsen 
1383/2016 

Habitatvurdering ift. N2000-områder 
Vurdering ift. bilag IV-arter 

Belyse miljøpåvirkning forud for 
planvedtagelse 

Kommunerne 
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Bilag 2: Skematisk oversigt over lovgivning vedr. afværgeforanstaltninger – tilladelseskrav mv. 

Lovgivning Tilladelseskrav mv.  Forhold til 
afværgeforanstaltninger efter 
planloven 

Myndigheder 

Miljøvurderingsloven – lovbkg. 
1225/2018 

VVM (oblig./screening) Kan være nødvendigt enten før 
planvedtagelse eller forud for 
tilladelse mv.  

Kommunerne – som hovedregel 

Habitatbekendtgørelserne – 
Bkg. 1595/2018 
Bkg. 1383/2016 (planloven) 
Bkg. 1062/2018 
(kystbeskyttelsesloven) 

Habitatvurdering ift. N2000-
områder 
Vurdering ift. bilag IV-arter 

Kan være påkrævet enten før 
planvedtagelse eller forud for 
tilladelse mv. 

Kommunerne – som hovedregel 

Kystbeskyttelsesloven – lovbkg. 
57/2019 

Kystbeskyttelse, tilladelse - § 3 
- Kommunale 

fællesprojekter - §1a 
- Statslige - § 2b 
- Andre projekter - § 3 

Øvrige anlæg mv. - § 16a 
Bypass mv. - § 16b 

Kystbeskyttelsesforanstaltninger 
både på strandbred og på 
søterritoriet kræver tilladelse 

Kommunerne – som hovedregel 
 
Kystdirektoratet (statslige 
projekter, øvrige anlæg, bypass 
mv.) 
 

Miljøbeskyttelsesloven – lovbkg. 
241/2019 

Udledningstilladelse - § 28 
Forsyningspligt/påbud om 
forsyning - § 32c  

 Kommunerne 

Naturbeskyttelsesloven – lovbkg. 
240/2019 

Dispensation, bl.a. 
- § 3, jf. § 65, stk. 2 

 
- §§ 8 eller 15 

Tilstandsændring af beskyttede 
naturtyper (ex. søer o. 100 m2) 
kræver dispensation 
Klitfrednings-
/strandbeskyttelseslinjen (HR: 
dispensation, dog kystbeskyttelse 
mv., jf. bkg. 1066/2018) 

Kommunerne 
 
 
Kystdirektoratet 
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Lovgivning Tilladelseskrav mv.  Forhold til 
afværgeforanstaltninger efter 
planloven 

Myndigheder 

Vandløbsloven – lovbkg. 127/2017 Tilladelseskrav, bl.a. 
- Ændring af vands afløb 

til/fra ejendom - § 6 
- Regulering - § 17 
- Nyanlæg - § 21 
- Pumpelag - § 39 
- Broer, opstemning - §§ 47-

48  
- Medbenyttelse - § 63 

 Kommunerne 

Vandforsyningsloven – lovbkg. 
118/2018 

Tilladelseskrav, bl.a.  
- Bortledning/sænkning af 

grundvand - § 26 

 Kommunerne 

Vejloven – lov nr. 1520/2014 Tilladelseskrav, bl.a. 
- Tilledning af spildevand 

eller overfladevand til 
vejanlæg (herunder 
grøfter mv) - § 82 

 Vejmyndigheden 
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Bilag 3: Skematisk oversigt over lovgivning vedr. afværgeforanstaltninger – betalingsregler mv. 

Lovgivning Hvem skal betale/finansiere 
afværgeforanstaltninger? 

Forholdet til planlovens regler Myndigheder 

Planloven – lovbkg. 287/2018 Bygherre:  
- Betingelse for ibrugtagning, § 

15, stk. 2 nr. 18 
 
 

- Udbygningsaftaler - § 21b 

 
Betingelser for ibrugtagning 
forudsætter, at bygherren har 
tilstrækkelig rådighed til 
gennemførelse 
Forudsætter nærmere afklaring 
af rammerne for 
udbygningsaftaler 

Kommunerne 

Kystbeskyttelsesloven – lovbkg. 
57/2019 

Nytteprincip 
- Fællesprojekter - § 9a 
- Digelag mv. - §§ 7-13 

Kan ikke fastsættes efter 
planloven 

Kommunerne 

Vandløbsloven – lovbkg. 
127/2017 

Nytteprincip (grundejere) 
- Anlæg, regulering mv. - § 24 
- Medbenyttelse - § 63 

Kan ikke fastsættes efter 
planloven 

Kommunerne  

Vandforsyningsloven – lovbkg. 
118/2018 

Nytteprincip 
-  

 

Kan ikke fastsættes efter 
planloven 

Kommunerne 

Spildevandsbetalingsloven – 
lovbkg. 633/2010 

Spildevandsforsyningsselskaber/brugere 
- Omkostningsdækningsprincip 
- Solidaritetsprincip 

Medfinansieringsprojekter – bkg. 
159/2016 

- Alternative projekter påvist i 
den kommunale 
risikokortlægning - § 8 

- Afhjælpe kapacitetsproblemer 

Kan ikke fastsættes efter 
planloven 
 
 
 
Uklart om den kommunale 
risikokortlægning 
(klimatilpasningsplaner) 
opretholdes 

Kommunerne, bl.a. godkendelse 
af takster 
 
Forsyningssekretariatet, bl.a. 
kontrol af økonomisk ramme 
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Lovgivning Hvem skal betale/finansiere 
afværgeforanstaltninger? 

Forholdet til planlovens regler Myndigheder 

Vandsektorloven – lov nr. 
469/2009 

Vandselskaber/brugere, bl.a. 
- Benchmarking 
- Fastsættelse af indtægtsramme 

 

Kan ikke fastsættes efter 
planloven 

Forsyningssekretariatet 
 

Vejloven – lov nr. 1520/2014 Vejmyndigheden 
- Vejafvandingsanlæg - § 8 

Arealreservation til vejanlæg mv. 
kan ske i lokalplan + 
bestemmelser for tilstødende 
arealer 

Vejmyndigheden 

    

 




