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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 denne folder for bygherres bidrag i 
lokalplaner. 

Målet er at skabe et overblik over, hvornår administratio-
nen beder om teknisk bistand til udarbejdelse af et lokal-
planforslag og hvor omfattende dette bidrag er. Samtidig 
er denne folder udarbejdet med det formål at give klare 
retningslinjer for bygherres bidrag til udarbejdelse af pla-
nerne.  Herved sikres åbne processer  og bedre mulighe-
der for kommunens planlægning. 

Udgangspunktet er, at bygherre altid står for - også 
økonomisk - at levere et lokalplanforslag med tilhørende 
undersøgelser og redegørelser.



§
Hvad kan vi bede om?

Hvornår kan der kræves teknisk bistand jf. planlovens 
§13, stk. 3, 2. pkt.?

• Når en udstykker eller bygherre ønsker at udføre et 
lokalplanpligtigt projekt, der er i overensstemmelse med 
kommuneplanen jf. §13, stk. 3, 1. pkt.

• Er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt i strid 
med kommuneplanen, skal kommunalbestyrelsen ud-
arbejde en ny lokalplan. Kommunalbestyrelsen kan her 
kræve teknisk bistand fra udstykker eller bygherre, der 
ønsker projektet.

Hvornår kan der ikke kræves teknisk bistand?

• Hvis kommunalbestyrelsen nedlægger et §14-forbud og 
indenfor et år skal fremlægge et nyt lokalplanforslag.

• Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at ændre indholdet 
af kommuneplanen og en lokalplan er situationen ikke 
omfattet (vær opmærksom på sikkerhedsstillelse jf. §13, 
stk. 4 og udbygningsaftaler kap. 5a).

• Kommunalbestyrelsen kan ikke kræve, at en bygherre 
betaler for udarbejdelsen af materiale /lokalplan for et 
areal, der ikke har adkomst til bygherren.

Kommunalbestyrelsen kan kræve teknisk 
bistand fra udstykkeren eller bygherren i si-
tuationer, hvor kommunalbestyrelsen er for-
pligtiget til at udarbejde et lokalplanforslag, 
og ønsker at imødekomme byggeønsket.

Kommunalbestyrelsen kan ikke kræve, at 

bygherren betaler for, at administrationen 

laver lokalplanforslaget.

Bygherre har ikke krav på, at det indhold 
han har fået fremstillet, bliver endelig 
godkendt.



§Kommunens afgørelse om teknisk bistand 
kan påklages til NMKN jf. §58, stk. 1, nr. 
4, hvad angår retlige spørgsmål f.eks. om 
kommunens krav om teknisk bistand er 
berettiget og holder sig indenfor lovens 
rammer.

Kommunen har ikke krav på, at projektet 

der planlægges for bliver gennemført (dog 

kan der kræves sikkerhedsstillelse).

Hvad kan der kræves teknisk bistand til?

Kommunalbestyrelsen kan alene kræve teknisk bistand til 
udarbejdelsen af lokalplanforslaget ikke til kommuneplan-
tillæg og miljørapport (hvis krævet). Dog kan der kræves 
at dele af arbejdet udarbejdes af en ekstern rådgiver eller 
bygherre. Kommunen er til hver en tid ansvarlig for det 
faglige indhold i miljørapporten, at rapporten er saglig samt 
at oplysningerne er korrekte.

Hvordan ydes teknisk bistand?

Teknisk bistand ydes ved, at bygherre med sin rådgiver 
udarbejder et lokalplanforsalg, VVM eller miljøvurdering. 
Bygherre skal levere servitutredegørelse, visualiseringer, 
undersøgelser - der er nødvendige for projektets realisering, 
kortbilag, projektbeskrivelse mv.

Teknisk bistand kan også ydes ved, at kommunen lader et 
konsulentfirma udarbejde et udkast til lokalplanforslag på 
bygherres regning på baggrund af en forudgående aftale. 
Der aftales, hvad konsulenten helt præcist skal levere, samt 
hvordan uenigheder mellem bygherre og kommunen hånd-
teres.

I følge §57a, stk. 5, skal bl.a. virksomheder give de oplys-
ninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for 
at kunne vurdere de miljømæssige konsekvenser, når der 
ønskes et VVM-pligtigt anlæg.

Der kan ikke kræves teknisk bistand til evt. analyser af de 
jordbrugsmæssige interesser iht. Fødevareministeriets cirku-
lære nr. 34 af 3. juni 2005.



Samarbejde og bidrag

Kommunen er forpligtiget til at planlægge for projekter, 
initiativer med videre, der er i overensstemmelse med kom-
muneplanen. 

Som hovedregel skal bygherre altid levere alt materiale, som 
danner grundlag for planforslagene samt lokalplanforslaget.

Proces
En typisk proces for udarbejdelse af lokalplan er vist på pro-
cesdiagrammet sidst i dette hæfte.  

En bygherre ønsker at få udarbejdet en lokalplan i forbin-
delse med et foranstående projekt. Bygherre skal levere en 
projektbeskrivelse, servitutredegørelse, kortbilag, nødven-
dige undersøgelser, en eventuel anmeldelse i forhold til 
VVM-reglerne samt lokalplanforslaget. Administrationen 
kan bede om revideret og supplerende/yderligere materiale 
fra bygherre, der er nødvendige for, at der kan planlægges 
for projektet, og at projektet kan realiseres. Dette kan for 
eksempel være jordbundsundersøgelser, beregninger af 
nedsivningsevne, beregninger af regnvandsbassiners stør-
relser, skyggediagrammer, støjberegninger, visualiseringer, 
referencefotos med videre. De forspurgte emner skal derfor 
være belyst/afsluttet i opstartsfasen af planlægningsproces-
sen. Administrationen kvalitetssikrer bidraget, koordinerer 
planprocessen og har myndighedsrollen.

I planlægningsprocessen aftaler administrationen og byg-
herre i fællesskab en tidsplan, således at opgaven løses på 
rette tidspunkt, afhængig af projektets aktualitet. 

Administrationens rolle er at kvalitetssikre planforslag(ene), 
udarbejde de øvrige plandokumenter og materiale til den 
politiske sagsfremstilling.

Efter byrådets endelige vedtagelse af planforslagene er det 
bygherres ansvar at få aflyst eventuelle servitutter, ophæve 
landbrugspligt mv. 

Som hovedregel skal bygherre altid levere alt 
materiale, som danner grundlag for planforsla-
gene samt lokalplanforslaget.

Bygherre skal levere en projektbeskrivelse, 

servitutredegørelse, kortbilag, nødvendige 

undersøgelser, en eventuel anmeldelse i forhold 

til VVM-reglerne samt lokalplanforslaget.

Administrationen kvalitetssikrer bidraget, 
koordinerer planprocessen og har myndigheds-
rollen.



Valg af konsulent 
Det er op til bygherre at vælge en konsulent, der har de 
nødvendige kompetencer for at kunne løse opgaven. Admi-
nistrationen vil anbefale, at bygherre vælger ved bl.a.:

• at bede om referencer fra de potentielle konsulenter.

• at konsulenterne skal være specialiserede inden for fysisk 
planlægning.

• at vælge et konsulentfirma, der har ansat relevante 
fagspecialister eller har samarbejdsaftaler med relevante 
fagspecialister i forhold til opgavens problemstillinger.
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