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 DEN NYE PLANLOV  
  

Et bredt politisk flertal indgik i juni i år aftale om en ny planlov. Et lovudkast blev sendt i høring den 19.      
september 2016, og loven forventes fremsat for Folketinget i begyndelsen af 2017 til ikrafttrædelse den 1. juli 
2017. 
 
VILTOFT holder gå-hjem-møder om den nye planlov og de muligheder, som loven giver, bl.a. lempede detail-
handelsregler og nye muligheder for byudvikling af udviklingsområder, større fleksibilitet i landzonen samt en 
række administrative forenklinger af planprocesser.  
 
Der er mulighed for at skræddersy gå-hjem-mødet til særlige ønsker og behov.  
 	
PROGRAM	
Vi behandler blandt andet følgende emner:	
 	
• De grundlæggende principper for planloven og arealanvendelsen generelt  

Planloven angår den planmæssige styring af den fremtidige arealanvendelse. Der gives en overordnet 
indføring i de grundlæggende principper for planlægningen i Danmark samt dele af naturbeskyttelses- og 
byggelovens bestemmelser.    

	
• Overblik over de nye regler?	

Hvad er baggrunden for den nye planlov? Hvilke initiativer ønsker loven at understøtte? 	
	
• Hvad ændrer sig med den nye planlov – og for hvem? 	
 Hvad betyder den nye planlov i praksis? Hvad skal praktikerne være særligt opmærksomme på? 	

 
Taleren er advokat Morten Ruben Brage, der har bred praktisk erfaring med miljøretlige spørgsmål. Morten er 
tidligere ekstern lektor i miljøret ved Københavns Universitet og medredaktør af tidsskriftet Miljøretlige        
Afgørelser og Domme (MAD).	

 
 MÅLGRUPPE	

Gå-hjem-møderne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med fast ejendom og arealregulering i bred     
forstand, herunder arkitekter, ingeniører og jurister i offentlige institutioner og private virksomheder.	
 	
TID OG STED	
Et gå-hjem-møde varer 2-3 timer efter nærmere aftale og kan holdes enten hos jer eller hos VILTOFT. 	
  	
KONTAKT 	
Vil du vide mere om VILTOFT’s gå-hjem-møder om den nye planlov, så kontakt advokat Morten Ruben Brage 
(mrb@viltoft.dk). 

 


