
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Side 1/2 

 

Erhvervsstyrelsen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

12. september 2018 

Høring over forslag til Landsplanredegørelse 2018 

Dansk Erhverv har den 4. juli modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal hermed komme 

med vores bemærkninger.  

 

Dansk Erhverv er Danmarks største erhvervsorganisation for turisme- og oplevelsesvirksomhe-

der, og repræsenter således hele turismens værdikæde, herunder hoteller, feriehusudlejningsbu-

reauer, attraktioner, detailhandel, restauranter, attraktioner, konference- og eventarrangører, 

camping, transportfirmaer og mange flere.  

 

Dansk Erhverv ønsker en fremsynet politik, der forener hensyn til udvikling af erhvervslivet med 

beskyttelsen af naturen. Dansk Erhverv er tilfreds med den nye planlov fra 2017, der er med til at 

skabe bedre rammer for udviklingen af turismeerhvervet på landet og langs kysterne.  

 

Specifikke bemærkninger 

Dansk Erhverv kvitterer for, at der på side 9 er information om, hvor mange kystkommuner, der 

har ansøgt om udviklingsområder, samt hvornår landsplansdirektiv kan forventes. Dansk Erhverv 

opfordrer til, at samme informationer også fremgår på side 10 om ”udlæg og omplacering af kyst-

nære sommerhusområder”. I pågældende afsnit mangler information om antallet af kystkommu-

ner, der har ansøgt, samt hvornår, der kan forventes et landsplansdirektiv.  

 

På side 11 står, at der er igangsat oprydning i uaktuelle og uudnyttede reservationer til ferie- og 

fritidsanlæg. I dette afsnit, opfordrer dansk Erhverv til, at det skal fremgå, at kommunernes frist 

for at indsende uaktuelle og uudnyttede arealreservationer, ifølge påbuddet fra Erhvervsministe-

ren, var d. 15. juli 2017. Desuden ser Dansk Erhverv gerne, at det anføres, hvor mange kommuner, 

der har indsendt uaktuelle og uudnyttede reservationer.   

 

Afsnit om campingpladser på side 11. Dansk Erhverv påskønner, at de danske campingpladser 

nævnes som ét af de større initiativer, der følger af den nye planlov. Dansk Erhverv ser gerne, at 

det tilføjes i teksten, at regeringen undersøger mulighederne for at tilpasse campingreglementet i 

forlængelse af aftalen om ”Danmark i bedre balance” fra juni 2016. Denne tilføjelse vil tydelig-

gøre, initiativets langstrakte og endnu ikke opnåede realisering. En opdatering af campingregle-

mentet har længe været efterspurgt af Dansk Erhverv, da campingpladserne kæmper med fal-

dende overnatningstal og hæmmende rammebetingelser for at drive og udvikle deres forretning.  
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Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for at uddybe ovenstående høringssvar. 

Med venlig hilsen 

 
Kirstine Tolstrup Nielsen 

Politisk konsulent 

 

 


