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Spørgsmål:  
Vil ministeren redegøre for fordele og ulemper ved Sammenslutningen af 
Danske Småøers høringssvar til evalueringen af planloven, jf. ULØ alm. 
del - bilag 49, om at undtage småøerne fra kravet om udviklingsområder, 
hvis man ønsker at benytte tiloversblevne driftsbygninger til f.eks. bolig 
eller erhverv, hvad end de ligger indenfor de 300 meters strandbeskyttel-
seslinje eller i kystnærhedszonen? 
 
Svar: 
Efter planloven kan bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften 
af en landbrugsejendom tages i brug til bl.a. en bolig eller håndværks- og 
industrivirksomhed uden landzonetilladelse. Det gælder også inden for 
kystnærhedszonen herunder udviklingsområder, dog ikke inden for strand-
beskyttelseslinjen. Andre overflødige bygninger kan også tages i brug til 
bl.a. en bolig eller håndværks- og industrivirksomhed uden landzonetilla-
delse, det gælder dog ikke inden for kystnærhedszonen uden for udvik-
lingsområder. Forslaget fra Sammenslutningen af Danske Småøer er såle-
des allerede muligt i dag fsva tiloversblevne driftsbygninger indenfor kyst-
nærhedszonen, men det er korrekt, at det ikke er muligt inden for strand-
beskyttelseslinjen.   
 
Ift. reglerne indenfor strandbeskyttelseslinjen er der tale om en afvejning 
af, på den ene side mulighederne for bosætning og erhverv på småøerne, 
og på den anden side sikre, at der fortsat tages hensyn til natur- og land-
skabsinteresserne ift. de danske kyster. 
 
Det fremgår af den politiske aftale ”Danmark i bedre balance” fra juni 
2016, at erhvervsministeren og miljø- og fødevareministeren tager initiativ 
til, at den nye planlovgivning mv. bliver evalueret inden den 1. juli 2020. 
I den forbindelse er der foretaget en bred høring, hvor bl.a. Sammenslut-
ningen af Danske Småøer har sendt det vedlagte høringssvar. Høringssva-
ret fra Sammenslutningen af Danske Småøer vil derfor indgå i evaluerin-
gen af planloven, der bl.a. omfatter planlovens regler om udviklingsområ-
der. 
 
 
Med venlig hilsen 
Simon Kollerup 

ERHVERVSMINISTEREN 

 

 

 

11. marts 2020 

ERHVERVSMINISTERIET 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax 33 12 37 78 

CVR-nr. 10 09 24 85 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 

 

 

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2019-20
ULØ Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 86 

Offentligt


