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Besvarelse af spørgsmål 3ad L 82 stillet af Erhvervs-, Vækst- og Eks-
portudvalget den 7. januar2014

Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2014 fra Dan-
marks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, jf. L 82 – bilag 5.

Svar:
Det fremgår af forslaget til erhvervsfremmelovens § 13, stk. 3, at kom-
munerne skal forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i 
relevante udviklingsstrategier, herunder i strategierne for kommuneplan-
lægningen. Af lovbemærkningerne fremgår desuden, at de nye regionale 
vækst- og udviklingsstrategier skal udarbejdes under hensyntagen til 
landsplanredegørelsen, og at miljøministeren skal forholde sig til de nye 
strategier. Heri ligger, at de nye strategier kan indgå som en del af grund-
laget for miljøministerens udarbejdelse af landsplanredegørelsen efter 
planloven, og at miljøministeren kan lade sig inspirere af de visioner og 
scenarier, der fremgår af de nye strategier. Ved udarbejdelsen af de nye 
strategier skal regionsrådene orientere sig i relevante kommunale strate-
gier, herunder i strategierne for kommuneplanlægningen.

De nye strategier skal i forhold til tidligere i højere grad skabe fundamen-
tet for en sammenhængende indsats for vækst og udvikling i regionen og 
skal herunder – som minimum – omfatte de samme emner som hidtil, 
som fx natur og miljø.  Udarbejdelsen skal ske i samarbejde med alle 
relevante aktører, herunder foreninger og kommuner, hvor kommunerne i 
de kommunale strategier har sikret den tværgående afvejning af alle inte-
resser, herunder udvikling på et bæredygtigt grundlag og hensyn til natur 
og miljø. Desuden skal forslag til strategi offentliggøres før endelig ved-
tagelse. 

På denne baggrund vurderes det, at de fremtidige samspil mellem lands-
planlægningen, strategierne for kommuneplanlægningen og de regionale 
vækst- og udviklingsstrategier, samt det fornødne overblik og hensynta-
gen til en bæredygtig udvikling, natur og miljø mv. er sikret i tilstrække-
lig grad og med den fornødne klarhed i lovforslaget.
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