
Notat om temalokalplanlægning
Jesper Kiel (EL) har stillet forslag om ”en rammelokalplan, som foreskriver lavenergi for alle nye byggerier.” 
Udvalget for Kultur og Planlægning har bedt om en vurdering af konsekvenserne ved at lave en 
rammelokalplan. I det følgende bruges begrebet temalokalplan, da en rammelokalplan i denne 
sammenhæng er noget andet.

Kommuneplan vs. lokalplaner
Den nuværende (og kommende) kommuneplan stiller krav om lavenergibyggeri. Det betyder, at det 
indskrives i alle fremtidige lokalplaner. Kommuneplanen er imidlertid ikke bindende for borgerne. Derfor 
gælder kravet kun i de nyere lokalplaner (under ca. 3 år), hvor det er skrevet ind. 

Lokalplaner er bindende for borgerne. Derfor er en temalokalplan en måde at sikre et bestemt emne. Det 
kan være krav om lavenergibyggeri, bestemmelser om solceller, krav til omfanget af befæstelse mv. I 
Svendborg Kommune har vi én temalokalplan – lokalplan 290, som regulerer facader og skilte i Svendborg 
bymidte og dens indfaldsveje. For sådanne emner, er en lokalplan eneste måde at sikre det pågældende 
indenfor gældende lovhjemmel. 

Principielt er der ikke noget til hinder for, at byrådet vedtager en temalokalplan, som gælder hele 
kommunen. Men der er både fordele og ulemper forbundet hermed.

Fordele
 Ofte eneste måde for byrådet at sikre et bestemt emne.
 Man kan opdatere bestemmelserne til det ene emne for hele kommunen på én gang ved at 

vedtage en ny temalokalplan. 

Ulemper
 Meget ressourcekrævende at udarbejde. Alle skal høres osv.
 Sætter kommuneplanen ”ud af kraft”. Der er store byområder, f.eks. stort set hele Thurø og 

Rantzausminde, halvdelen af Skårup og Stenstrup, og store dele af Svendborg by, som ikke er 
lokalplanlagt. Her gælder kommuneplanens rammebestemmelser som grundlag for kommunens 
byggesagsbehandling. 

o Indenfor disse områder kan man uden videre modsætte sig bebyggelse, der strider mod 
kommuneplanen. Hvis et område f.eks. er udlagt til erhverv, kan kommunen nægte at give 
tilladelse til boligbebyggelse med henvisning til kommuneplanen. Dette gælder ikke hvis 
området er omfattet af en lokalplan, uagtet at det er en temalokalplan. Eneste måde, at 
kommunen kan modsætte sig et byggeri, at nedlægge et såkaldt § 14-forbud, hvilket 
indebærer at der indenfor et år skal udarbejdes en ny lokalplan. 

o Ved at lokalplanlægge for ét emne, f.eks. lavenergibyggeri, sætter man resten af emnerne i 
kommuneplanens rammebestemmelser, såsom anvendelse, højder, bebyggelsesprocent, 
opholdsarealer og parkering ud af kraft i forhold til daglig byggesagsbehandling.

o Vi har sådan set allerede problemet i dag med lokalplan 290. Denne indeholder for 
størstedelen af arealet kun bestemmelser for skiltning. Administrationsgrundlaget for bl.a. 
anvendelse, højder og bebyggelsesprocent er således udelukkende bygningsreglementet 
for disse områder. 



o Der er således efter administrations vurdering, i hvert fald potentielle, store administrative 
omkostninger forbundet med udarbejdelse af en temalokalplan for hele kommunen, - ikke 
mindst så længe store dele af kommunen ikke er lokalplanlagt.

 I forhold til det konkrete forslag om krav om lavenergibyggeri, er der kun lovhjemmel til at stille 
kravet i forbindelse med nybyggeri. Størstedelen af byområderne er allerede udbyggede, og her 
kan folk bygge om uden at skulle leve op til kravet, selvom det står i lokalplanen. Det er kun hvis 
huset eller bygningen rages helt ned og bygges op igen, at kravet gælder. Man vil imidlertid 
ofte/altid kunne slippe udenom ved byggeteknisk at lave en ombygning i stedet for en decideret 
nedrivning. Det er således tvivlsomt hvilken effekt, temalokalplanen vil få.

 Det konkrete forslag om lavenergibyggeri vil formodentligt blive mødt med modstand, da det 
fordyrer anlægsomkostningerne på grunde, der måske allerede er handlet indenfor rammerne af 
gældende planlægning. Dette gælder givetvis ikke mindst erhvervsbyggeri.

Løsningsforslag
Med ovenstående in mente er det administrationens anbefaling, såfremt byrådet ønsker at stille krav om 
lavenergibyggeri til alle nye byggerier, at der laves en temalokalplan, som kun gælder allerede 
lokalplanlagte boligområder, som endnu ikke er bebyggede, og hvor kravet ikke allerede står i lokalplanen. 
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