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Indledning 

I forbindelse med systematisering af udarbejdelsen 
af lokalplaner, med det overordnede formål at udarbejde 
lokalplaner med den nødvendige faglige kvalitet i en 
samskabende og effektiv proces, er et af arbejdsområ-
derne at udarbejde en Delegation af beslutningskompe-
tencen i forbindelse med lokalplanarbejdet. Delegation af 
beslutningskompetencen er udarbejdet for at optimere 
den politiske proces og sikre at byrådet tager stilling til 
mulighed for delegation af beslutningskompetencen. 

Dette materiale beskriver delegationen af beslutnings-
kompetencen i Hedensted Kommune. 



§
Hvad kan delegeres?

Planlovens udgangspunkt om adgang til delegation. 

Ifølge planlovens § 24, stk. 1, skal forslag til en kommu-
neplan/kommuneplantillæg og forslag til en lokalplan 
vedtages af kommunalbestyrelsen, og ifølge lovens § 27, 
stk. 1, er det kommunalbestyrelsen, som efter en fornyet 
behandling af forslaget vedtager planen endeligt.

Når alle plansager behandles af både udvalg og den samle-
de kommunalbestyrelse uden hensyntagen til planens om-
fang eller betydning, kan det af investorer eller bygherrer 
opfattes som meget bureaukratisk og ressourcekrævende. 
Der var en af begrundelserne for en opblødning af regler-
ne, således at det i højere grad var op til kommunalbesty-
relsen selv at træffe beslutning om, hvorvidt kompetencen 
i plansager skulle delegeres. Dette skete med lov nr. 579 af 
18. juni 2012 om ændring af planloven, hvor det hidtidige
delegationsforbud for planforslag blev ophævet med en 
ændring af lovens § 23 a og § 24.

Efter lovændringen er det almindelige kommunalretlige 
udgangspunkt, at kommunalbestyrelsen  kan frit overlade 
(delegere) sin kompetence til et udvalg eller til den kom-
munale forvaltning.
Selv om en sag behandles af et udvalg eller af forvaltnin-
gen i henhold til delegation, har kommunalbestyrelsen 
fortsat det endelige ansvar.

Ifølge det almindelige kommunalretlige 

udgangspunkt kan kommunalbestyrelsen frit 

overlade (delegere) sin kompetence til et 

udvalg eller til den kommunale forvaltning

Selv om en sag behandles af et udvalg eller 
af forvaltningen i henhold til delegation, har 
kommunalbestyrelsen fortsat det endelige 
ansvar.



§I planloven er indsat en række undtagelser 
til den fri delegationsret, idet visse planbeslutninger anses for at have sådan en 

væsentlig karakter, at det bør være kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning herom

I planloven er der indsat en række undtagelser til den fri 
delegationsret, idet visse planbeslutninger anses for at have 
sådan en væsentlig karakter, at det bør være kommunal-
bestyrelsen, som træffer beslutning herom. Som følge af 
disse undtagelser vil det især være beslutningskompetencen 
vedrørende planforslag af mindre betydningsfuld karakter, 
som kan delegeres.

Undtaget fra delegationsmulighed er alene de tilfælde, hvor 
det vurderes,
at der er tale om en beslutning af principiel betydning, som 
fx:

• Vedtagelse af den obligatoriske kommuneplanstrategi, jf. 
§ 23 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, samt eventuelle ændringer i 
den offentliggjorte strategi, jf. § 23 a, stk. 6.

• Behandlingen af forslag samt endelig vedtagelse af den 
revision af kommuneplanen, som vedtages i overensstem-
melse med planstrategien, jf. § 23 a, stk. 2, nr. 1 og 2.

• Vedtagelse af delstrategier eller temastrategier for kom-
muneplanlægningen, jf. § 23 a, stk. 1, 2. pkt., samt eventuel-
le ændringer i den offentliggjorte delstrategi eller temastra-
tegi, jf. § 23 a, stk. 6.

• Behandling af forslag samt endelig vedtagelse af tematil-
læg til kommuneplanen, som er baseret på delstrategier el-
ler temastrategier i henhold til § 23 a, stk. 1, 2. pkt., og som
vedtages i løbet af de fire år, som kommuneplanen løber.

• Behandling af forslag samt endelig vedtagelse af kommu-
neplantillæg, som er baseret på forudgående foroffentlig-
hed i medfør af § 23 c, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2.

• Helt samme betragtninger kan gøre sig gældende for et 
lokalplanforslag, som nødvendiggør tilvejebringelse af et 
kommuneplantillæg, som kræver forudgående foroffentlig-
hed i henhold til lovens § 23 c, stk. 1, 2. pkt.



Procesdiagram for lokalplanens politiske behandling

Hvordan gør vi i praksis i Hedensted Kommune?

Lokalplaner uden principel betydning gennemgår følgende 
politiske godkendelser:

• Principgodkendelse:
Her godkendes principper for planlægning. 
Udvalget for Teknik godkender igangsætning af lokalplan-
lægningen. Samtidigt besluttes omfanget af borgerdeltagel-
sen.

• Lokalplanforslag:
Beslutningen om at godkende forslag til lokalplanen og 
sende forslaget videre til byrådet, godkendes af Udvalget for 
Teknik samt Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. 
Byrådet godkender forslaget og sender det i 8 ugers offent-
lig høring. I denne beslutningsproces godkendes ligeledes 
afgørelsen vedrørende miljøvurderingen. 

Byrådet kan afhængigt af den konkrete lokalplans komplek-
sitet og betydning, beslutte at uddelegere den endelige 
vedtagelse af lokalplanen til Udvalget for Teknik.

• Vedtagelse af lokalplan:
1. Hvis Byrådet har uddelegeret vedtagelsen af lokalplanen 
til Udvalget for Teknik, behandles de eventuelle indkomne 
bemærkninger samt den endelige vedtagelse af lokalplanen 
af Udvalget for Teknik. 

Udvalget for Teknik kan vælge at sende spørgsmålet om 
vedtagelsen videre til Udvalget for Politisk Koordination & 
Økonomi samt Byrådet, f.eks. hvis der i høringsperioden er 
kommet væsentlige bemærkninger og/eller lokalplanen er 
ændret.

2. Hvis Byrådet ikke har uddelegeret vedtagelsen af lokal-
planen til Udvalget for Teknik, behandles de eventuelle 
indkomne bemærkninger samt den endelige vedtagelse 
af lokalplanen af Udvalget for Teknik, Udvalget for Politisk 
Koordination & Økonomi og efterfølgende af Byrådet.

Kommuneplantillæg (med mindre der gennemføres en 
forudgående foroffentlighedsproces)og spildevandstillæg 
følger lokalplanens beslutningsproces. 
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