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Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

erst@erst.dk 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til forslag til lov om modernisering af planloven, j. nr. 

2016-9996. 

 

Erhvervsstyrelsen har den 19. september 2016 udsendt forslag til lov om modernisering af 

planloven med høringsfrist den 17. oktober 2016.  

 

Overordnede bemærkninger 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvis helt overordnet rose regeringens lovforslag, da det efter 

Landbrug & Fødevarers opfattelse vil medføre væsentligt bedre rammer for udvikling og vækst i 

landbrugs- og fødevareerhvervet, samtidig med at det vil bidrage positivt til udvikling uden for de 

store byer. Det gælder både for primærproduktionen og for virksomhederne, som med lovforslaget 

bliver sikret bedre investeringssikkerhed og bedre muligheder for at fastholde og udvide 

produktionen.  

 

For at opretholde en fødevareproduktion i Danmark er det væsentligt, at der fastholdes arealer til 

landbrugsproduktion, og at disse arealer ikke indskrænkes. Landbrug & Fødevarer ser det derfor 

som meget positivt, at lovforslaget anerkender landbruget som en national interesse, der kan danne 

grundlag for en indsigelse fra staten, som skal beskytte erhvervet. 

 

Landbrug & Fødevarer kan til fulde bakke op om den ændrede formålsparagraf, der præciserer, at 

planlægningens formål også er at sikre vækst og udvikling. Det vil skabe en langt bedre balance 

mellem miljø og økonomisk velstand.  

 

Landbrug & Fødevarer er imidlertid stærkt bekymret over Det Grønne Danmarkskort, som blev 

indført i Planloven i forbindelse med implementeringen af den tidligere regerings Naturplan 

Danmark. Landbrug & Fødevarer finder fortsat, at bestemmelserne om udpegning af et Grønt 

Danmarkskort er meget problematiske for landbrugserhvervet, da udpegningen risikerer at medføre 

et fald i arealernes værdi og mulighed for anvendelse samt kan skade de fremtidige muligheder for 

udvikling af husdyrproduktionen. 

 

Fastholdelse og udvidelse af fødevarevirksomheder 

Det er positivt, at lovforslaget lægger op til, at virksomheder ikke fremover skal bebyrdes med 

skærpede vilkår til lugt, støj og støv, hvis der etableres beboelse i deres nærhed. Den nuværende 

praksis, hvor virksomheder pålægges omkostninger til foranstaltninger på grund af opførelse af 

beboelse i deres nærhed, skaber utryghed og usikkerhed i forhold til kommende investeringer. 

 

Da virksomheder ikke har retlig indflydelse på, hvor der etableres boliger, er det efter Landbrug & 

Fødevarers opfattelse kun rimeligt, at eventuelle udgifter forbundet med etableringen af nye boliger 

pålægges bygherren af disse boliger.  
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Landbrug & Fødevarer skal imidlertid anmode om, at kommunerne med lovforslaget – foruden 

miljøhensyn som lugt, støj og støv – også skal tage hensyn til risikoen fra risikovirksomheder i 

deres planlægning. Anmodningen skyldes, at boligers placering i forhold til risikovirksomheder har 

særdeles stor betydning for virksomheders miljøvilkår, ligesom foranstaltninger for at imødegå 

risikoen fra disse virksomheder er meget omkostningstung. 

 

Den nuværende ændring er positiv, men der er fortsat en række udfordringer, som skal løses, hvis 

virksomhederne skal have en tilstrækkelig beskyttelse. For det første er det afgørende, at 

bestemmelserne præciseres, så det er klart, at beskyttelse også gælder ved byomdannelse, og for 

det andet bør virksomhederne sikres beskyttelse ud over den 8-årige periode, som i praksis er 

gældende i dag. 

 

Der bør ses nærmere på tilstødende lovgivning, som har indflydelse på virksomhedernes forhold, fx 

støj, støv og lugt. Landbrug & Fødevarer bistår gerne i en drøftelse med henblik på at afklare disse 

forhold, ligesom forholdene også bør indgå i det udvalgsarbejde, der omtales i bemærkningerne. 

 

Styrket investeringssikkerhed 

Gode og stabile rammer samt en høj grad af investeringssikkerhed er afgørende for, at landbrug og 

virksomheder begynder at investere og udvikle sig i Danmark. Der er i den forbindelse gode takter i 

lovforslaget med hensyn til beskyttelse af virksomheder mod omkostninger til lugt, luft og støj, samt 

statens muligheder for at beskytte erhvervet via indsigelsesmuligheden.  

 

Landbrug & Fødevarer er imidlertid bekymret for, at kommunernes friere rammer kan medføre 

væsentlige begrænsninger for både virksomheders og landbrugs eksisterende produktion samt 

mulighed for at udvikle sig. Der er i den forbindelse en klar tendens til, at kommunerne ofte 

prioriterer etablering af boliger højere end beskyttelsen af eksisterende produktionserhverv. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at lovforslaget i højere grad sikrer, at eksisterende 

landbrug og virksomheder beskyttes, og at der i samme forbindelse tages højde for, at disse 

erhverv fortsat kan udvikle sig. 

 

I det åbne land er det helt centralt, at arealerne fortsat forbeholdes jordbrugserhvervet. Det er i den 

forbindelse strengt nødvendigt, at planreglerne understøtter landbrugserhvervets udvikling, 

innovation og vækst. Det gælder hele det åbne land og dermed også de vanskeligt stillede 

landdistrikter. Landbrug & Fødevarer skal særligt henlede opmærksomheden på, at en stigende 

bosætning i landzonen ikke må sætte begrænsninger for landbruget og eventuelle andre erhverv. 

 

For at øge investeringssikkerheden for primærlandbruget skal Landbrug & Fødevarer anbefale at 

følge tankerne fra lovændringerne på virksomhedssiden. For produktionserhverv foreslås det i 

lovforslaget, at kommunerne ikke må planlægge for beboelse i områder i nærheden af 

virksomheder, hvis kravene til lugt, støj og støv ikke kan overholdes for de planlagte 

beboelsesområder. Hvis det alligevel ønskes at etablere boliger i disse områder, så skal 

kommunen sikre, at bygherren etablerer og finansierer eventuelle foranstaltninger, som kan sikre 

overholdelse af miljøkravene, herunder i forhold til rimelige udviklingsmuligheder. Tanken er, at det 

ikke skal give virksomheder økonomiske omkostninger, hvis der placeres beboelse i deres nærhed. 

Samme tilgang bør gælde for planlægning i det åbne land, således at en ændret arealanvendelse, 

eller udpegning af natur som følge af reglerne om Det Grønne Danmarkskort, ikke giver 

landbrugsbedrifter økonomiske omkostninger. Landbrug & Fødevarer finder løsningen både rimelig 

og fornuftig, ligesom den åbenlyst vil være med til at forebygge en lang række potentielle 
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interessekonflikter. Hvis en ændret arealanvendelse alligevel får negative konsekvenser for 

landbrugserhvervet, bør der gives erstatning herfor. 

 

Afgrænsning i forhold til husdyrgodkendelsesloven, fx ift. gylletanke på planteavlsbrug, bør 

klarlægges. 

 

Grønt Danmarkskort 

Som omtalt i indledningen er Landbrug & Fødevarer stærkt bekymret over Det Grønne 

Danmarkskort, da vi finder, at det kan være meget problematisk for landbrugserhvervet, fordi 

udpegningen risikerer at medføre et fald i arealernes værdi og mulighed for anvendelse ligesom 

kortet kan skade de fremtidige muligheder for udvikling af husdyrproduktionen. 

 

I den forbindelse er det imidlertid meget tilfredsstillede, at det nu fremgår som en del af 

lovbemærkningerne (side 33), at: Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt 

Danmarkskort indebærer ikke i sig selv, at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. 

Der lægges således vægt på, at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre 

lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, f.eks. til 

udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det helt afgørende, at det forhold, at udpegningerne til Grønt 

Danmarkskort ikke kan påføre lodsejere begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for 

landbrugsejendomme, kommer til at fremgå tydeligt af vejledning eller andre former for 

retningslinjer til kommunerne i forbindelse med administration af planloven og det Grønne 

Danmarkskort. I den forbindelse bør der blandt andet ses på den daværende Naturstyrelses 

vurdering af retsvirkningen af det Grønne Danmarkskort i notat fra 11. december 2014. Af dette 

notat fremgår, at der i forbindelse med blandt andet sager, hvor et forhold reguleres alene af 

Planloven, efter omstændighederne kan lægges vægt på udpegningen af et Grønt Danmarkskort. 

Dette forekommer således i modstrid med de nuværende politiske intentioner med et Grønt 

Danmarkskort.  

 

I forbindelse med kommunernes udpegning af Det Grønne Danmarkskort er der et stort behov for, 

at der i vejledning eller lign. fastlægges klare rammer for, hvordan ikke mindst den potentielle natur 

skal udpeges. Hvis der ikke forud for kommunernes udpegning foreligger sådanne retningslinjer, 

kan det være overordentligt vanskeligt at sikre en god lokal proces. Udpegningen af potentiel natur 

må ikke ende med at blive et ”tag selv bord”, hvor der ikke er noget loft over, hvor store arealer, der 

kan medtages i udpegningen. Udpegnings- og prioriteringskriterierne bør udarbejdes, således at de 

giver en naturlig afgrænsning af udpegningerne. I den forbindelse kan det fx være vigtigt at få slået 

fast, at der med det Grønne Danmarkskort ikke er krav om, at alle eksisterende naturområder skal 

bindes sammen fysisk, lige som det i flere tilfælde kan være mere gavnligt at udvide et 

eksisterende naturområde end at lave korridorer mellem to eller flere områder. En sådan udvidelse 

af et område bør lige som udpegning af forbindelser altid tilstræbes at ske væk fra jorder i omdrift 

og under hensyntagen til øvrige interesser i landskabet.  

 

Styrkede muligheder for udvikling (udviklingsområder og omdannelseslandsbyer) 

Lovforslaget vil med mulighederne for udviklingsområder og omdannelseslandsbyer styrke 

landdistriktsudviklingen, som er afgørende for mulighederne for vækst uden for de store byer.  

 

Kommunerne får med lovforslaget mulighed for at opprioritere udviklingsområder og 

omdannelseslandsbyer. Det vil samtidig betyde, at andre områder prioriteres anderledes. 

Lovforslaget bør i den forbindelse sikre, at kommunerne eksplicit gør opmærksom på dette i deres 
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planer, så der er fuld gennemsigtighed i den langsigtede planlægning. Det vil være med til at sikre 

en mere fornuftig samfundsøkonomisk udvikling af områderne uden for de store byer, hvis der er 

fuld klarhed over de fremtidige planer. 

 

Styrket borgerinddragelse (proces og inddragelse) 

Det er positivt, at lovforslaget lægger op til at styrke inddragelsen samtidig med, at man ønsker en 

mere effektiv høringsperiode med færre omkostninger. At opnå begge mål kræver imidlertid klare 

anvisninger for, hvordan den øgede inddragelse skal udmøntes. Det er Landbrug & Fødevarers 

opfattelse, at kommunerne bør have pligt til at styrke en reel inddragelse som led i deres øgede 

ansvar i planlægningen. 

 

Det bør gøres helt klart, at det ikke er tilstrækkeligt kun at offentliggøre en høring på kommunens 

hjemmeside, da det er de færreste, som i praksis regelmæssigt går ind på kommunernes 

hjemmesider. Landbrug & Fødevarer skal derfor kraftigt anbefale, at kommunerne i en tidlig fase får 

pligt til at inddrage relevante interessenter, hvis en plan kan få direkte betydning for disse. Det kan 

for eksempel være i tilfælde, hvor en kommune planlægger beboelse i nærheden af en 

risikovirksomhed, hvor beboelsen kan medføre skærpede krav til vilkårene i virksomhedens 

miljøgodkendelse. 

 

Ligeledes bør kommunerne have pligt til at kontakte berørte lodsejere og virksomheder direkte i 

forbindelse med etablering af udviklingsområder, omdannelseslandsbyer og Grønt Danmarkskort. 

Denne direkte inddragelse skal også inkludere nærliggende husdyrbrug, da disse også, i henhold til 

husdyrloven, risikerer at få alvorlige begrænsninger på deres fremtidige produktionsmuligheder.  

 

Øget fleksibilitet 

Lovforslaget sikrer en langt højere grad af fleksibilitet i landzonen, som efter Landbrug & 

Fødevarers opfattelse har været tiltrængt. 

  

Lovforslaget giver mulighed for at lave til- og ombygninger af helårsboliger på op mod 500 m
2
 uden 

en landzonetilladelse. Som logisk konsekvens bør det dog præciseres, at man således også må 

bygge op til 500 m
2
 uden landzonetilladelse ved genopbygning eller flytning af stuehus i tilknytning 

til eksisterende ejendom. 

 

Der gives endvidere mulighed for at opføre byggeri uden landzonetilladelse, hvis byggeriet er 

erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende bedrift i stedet for den nuværende regulering, 

hvor det skal være nødvendigt for den enkelte ejendom. Ændringen er særdeles positiv, da 

strukturudviklingen i landbruget betyder, at der kommer flere større bedrifter, hvor flere ejendomme 

drives samlet. Landbrug & Fødevarer skal dog kraftigt anmode om, at den samme fleksibilitet også 

indføres i husdyrloven, da strukturudviklingen på dette område også går mod samdrift af flere 

ejendomme i én bedrift. 

 

Statens muligheder for indsigelse 

Samtidig med at kommunerne får friere rammer for planlægningen, indskrænkes statens 

indsigelsesmuligheder. Det er i den forbindelse særdeles positivt, at vækst og udvikling fremover 

fastsættes som en national interesse, som skal danne grundlag for en statslig indsigelse.  

 

Landbrug & Fødevarer skal positivt bemærke, at hjemlen er præcist beskrevet, og at det fremgår, at 

der kan gøres indsigelse, hvis udviklingsmuligheder for eksisterende produktionserhverv 

begrænses, eller når jordbrugsproduktion begrænses. Det er helt afgørende for 

fødevareproduktionen i Danmark, at der fortsat er arealer til landbrugsproduktion, og at denne ikke 
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indskrænkes. Risikovirksomheders behov for afstandskrav til beboelse nævnes også som en 

national interesse i planlægningen. Dette er særdeles relevant for fødevareerhvervet, da beboelse 

tæt på, fx omfattende slagterier og mejerier, kan udløse væsentlige omkostninger for disse 

virksomheder i forhold til risikominimerende foranstaltninger. 

 

Det bør sikres, at principperne om national indsigelse også anvendes ved udstedelse af 

landsplandirektiver. 

 

Akvakultur 

Akvakultur står over for en strukturudvikling mod mere moderne, ressourceeffektive og miljøvenlige 

anlæg jf. den politiske aftale om ”Dansk akvakultur i vækst”. Erhvervet forventer således, at det i de 

kommende år bliver nødvendigt med ombygning af en væsentlig del af dambrugene til gavn for 

både vækst, beskæftigelse og miljøet.  

 

Lovforslaget giver imidlertid ikke akvakulturerhvervet den nødvendige fleksibilitet til, at den 

igangværende strukturudvikling kan ske hurtigt og gnidningsløst. For at sikre erhvervets 

udviklingsmuligheder, skal Landbrug & Fødevarer derfor opfordre til, at lovforslaget ændres, så det 

fremgår klart, at akvakulturerhvervet skal reguleres på linje med husdyrproduktion. Det vil sikre, at 

der kan etableres driftsmæssige nødvendige bygninger på eksisterende dambrug, og at der kan 

etableres nye akvakulturanlæg på eksisterende landbrugsejendomme.  

 

For landbrug har myndighederne fx pligt til at vurdere, om bygninger er erhvervsmæssigt 

nødvendige, afstandskrav, byggelinjer, landskabshensyn m.m. En tilsvarende pligt bør således 

indføres for dambrug. Alternativt kan fritagelsen fra landzonetilladelse udvides til at gælde alle 

nødvendige driftsbygninger, dvs. ikke kun ”mindre byggeri”. 

 

Bemyndigelser 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om at blive inddraget i udarbejdelsen af bemyndigelser, 

herunder særligt i forhold til opgørelse af behovet for jord til byvækst. 

 

Vejledninger 

I lovforslaget nævnes en række vejledninger indeholdende kriterier og anbefalinger for 

kommunernes planlægning. Landbrug & Fødevarer lægger i den forbindelse vægt på, at det i dette 

arbejde sikres, at alle interesser afvejes og beskrives tilstrækkeligt, så de relevante aktører 

inddrages. Det bør samtidig beskrives, hvordan statens indsigelsesmuligheder skal bringes i 

anvendelse, særligt med hensyn til varetagelse af lovens formål om udvikling og vækst. 

 

Mængden af vejledninger på planområdet er meget stor og uoverskuelig. Der bør derfor laves en 

grundig oprydning hvor der blandt andet ses på, hvad der har baggrund i lov og lovbemærkninger i 

vejledningerne, og hvad der har baggrund i en retspraksis, som til tider selv er baseret på 

vejledningstekst. 

 

Evaluering 

Ifølge lovforslaget skal loven evalueres senest i 2020. For at forberede denne evaluering bedst 

muligt skal Landbrug & Fødevarer opfordre til, at der nedsættes en følgegruppe, hvor Landbrug & 

Fødevarer og andre relevante interessenter inviteres til at deltage. Formålet med følgegruppen skal 

være at sikre en løbende opfølgning på lovens virkning og samle uhensigtsmæssigheder op, som 

kan anvendes i den endelige evaluering. Følgegruppen kan endvidere komme med forslag til, 

hvordan der kan ryddes op i de uoverskuelige vejledninger. 
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Lignende ordninger er set i forbindelse med VVM-loven og vandsektorloven, hvor der har været 

nedsat et kontaktudvalg med lignende opgaver. Disse ordninger har fungeret efter hensigten og 

medført en tæt inddragelse af de berørte parter, som efter Landbrug & Fødevarers opfattelse har 

bidraget positivt til evaluering af disse love. 

 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at statens muligheder for indsigelse får en central placering 

i evalueringen. Der bør i den forbindelse lægges vægt på, hvordan bestemmelsen er anvendt, og 

om anvendelsen har levet op til lovens formål. Det bør ligeledes evalueres, hvordan kommunerne 

har håndteret de friere rammer for planlægning, og hvilke konsekvenser planlægningen og 

byvæksten har haft for landbrugets arealer, samt hvordan statens mulighed for indsigelse er 

anvendt i denne henseende. 

 

Specifikke bemærkninger  

Landbrug & Fødevarer har en række specifikke bemærkninger, som fremgår af vedlagte bilag. 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

D 33 39 46 56 

M 51 67 15 49 

E hbk@lf.dk 
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Bilag – Specifikke bemærkninger 
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Side/nr. i lovforslagets 

§ 1/Paragraf i Planloven 

Indhold Tekst Kommentar/forslag til ændret tekst 

s. 1, nr. 3, § 1, stk. 2, nr. 

3 + s. 16 og 66 - 67 

Planlægning skal skabe 

gode rammer og 

udviklingsmuligheder for 

erhvervet. 

Dette betyder bl.a., at planlægningen skal sikre egnede arealer 

til nyetablering, og/eller at videreudvikling af eksisterende 

virksomheder skal tilgodeses. 

 

Landbrug indgår som en væsentlig faktor i ønsket om at skabe vækst 

i hele landet. Det forslås derfor, at der efter virksomheder i 2. linje side 

67 tilføjes ”herunder landbruget”. 

s. 1, nr. 8, § 4a + s. 24 – 

31 og s. 67 – 73 

Forsøgsprojekter Kommunernes ansøgninger om forsøgstilladelser vil blive 

behandlet i arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra 

Erhvervs- og vækstministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, 

og forelagt regeringen til udvælgelse. Erhvervs- og 

vækstministeren meddeler herefter tilladelse efter 

forsøgsbestemmelsen til de udvalgte projekter, ligesom miljø- og 

fødevareministeren meddeler dispensation efter 

naturbeskyttelsesloven. 

Godkendelse sker i form af et landsplandirektiv. 

Som Landbrug & Fødevarer tidligere har fremført, da 

forsøgsordningen første gang blev indført ved lov nr. 1529 af 27. 

december 2014, bør kommunerne gennemføre en offentlig høring, 

inden der indsendes en ansøgning til staten. Landbrug & Fødevarer 

foreslår en offentlig høring på 8 uger ligesom for udviklingsområder. 

Dette skal også ses sammen med begrænsningen af klageadgangen 

til retlige forhold. 

 

Den høringsret, der efter § 4a, stk. 6 tillægges Nationalparkfonden, 

bør gælde generelt, jf. bl.a. at der skal gælde de samme regler 

indenfor og udenfor nationalparken. 

s. 12, nr. 8, 

konsekvensændring i 

lovforslagets § 2, stk. 1, 

ændrings af 

naturbeskyttelsesloven 

med forslag til ny § 65 a 

Miljø- og 

fødevareministeren kan 

give dispensation fra klit- 

og strandbeskyttelseslinjen 

og kommunerne kan gøre 

undtagelser fro øvrige 

beskyttelseslinjer. 

Meddelte undtagelser bortfalder efter 5 år, hvis projektet ikke er 

påbegyndt inden da. 

Begrænsningen for sommerhusområder bør nævnes, selv om det 

fremgår af den foreslåede bestemmelse § 4 a, stk. 2 til planloven.  

s.18, nr. 8 fortsat Lokalt ansvar Det bliver i højere grad en lokal beslutning – og lokalt ansvar – at Teksten er uklar, og det bør præciseres, at der tænkes på alle arealer 
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forvalte de kommunale arealer til gavn for vækst og udvikling 

under hensyn til natur, miljø og landskabelige værdier. 

i kommunen, og ikke kun kommunalt ejede arealer. 

s. 19, nr. 8 fortsat Oprydning i reservationer Der gennemføres i 2016/17 en generel oprydning i ikke 

udnyttede kystnære reservationer til ferie- og fritids-anlæg, der 

lægger beslag på kyst og natur i den fysiske planlægning. 

Der bør gennemføres en oprydning i alle arealreservationer og ikke 

kun i kystnære reservationer. Der bør også ske oprydning i 

lokalplanlagte reservationer, da de unødigt kan skabe restriktioner for 

f.eks. husdyrbrug. 

s. 22, nr. 8 fortsat Habitatdirektivet Viser konsekvensvurderingen, at det ikke kan udelukkes, at 

planen eller projektet kan skade Natura 2000-området, kan der 

ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det 

ansøgte. 

Bestemmelsen er mangelfuldt angivet, jf. Hjertemuslingedommen.  

 

For at undgå overimplementering bør angivelsen ”uden rimelig tvivl” 

og efter ”et videnskabeligt synspunkt” tilføjes. 

s 27. nr. 8 fortsat Landzonetilladelser i 

forbindelse med 

forsøgsprojekter 

Hvor en efterfølgende landzonetilladelse er påkrævet foreslås 

det i § 4 a, stk. 3, at ministeren ved meddelelse af 

forsøgstilladelse til projekter i landzone kan lægge særlig vægt 

på hensynet til udvikling af kyst- og naturturismen. Den 

foreslåede bestemmelse har til formål at gøre det muligt for 

erhvervs- og vækstministeren at tillade fravigelse af praksis for 

administrationen af landzonebestemmelserne for at muliggøre et 

ansøgt projekt, der kan fremme kyst- og naturturismen. 

Landzonetilladelser til forsøgsprojekter kan eksempelvis indeholde 

tilladelser til anlæg vedrørende offentlig adgang. Det kan være af 

betydning i forhold til naboer. Det understreger behovet for øget 

offentlighed i forbindelse med forsøgsprojekter, da der ikke er fuld 

klageret i forhold til landzonetilladelser i tilknytning til forsøgsprojekter.  

 

Det bør anføres, at der bør være et særligt fokus på ikke at 

tilsidesætte de kvaliteter, der måtte være på det pågældende sted.  

s. 28, nederst, og s. 29 

øverst, nr. 8 fortsat 

Kun retlig klage Forsøgstilladelser kan ikke påklages og en landzonetilladelse 

kan kun påklages for retlige forhold. 

Klagesagerne er begrænset til en retlig prøvelse, men Landbrug & 

Fødevarer skal opfordre til, at der indføres en fuld prøvelse af 

sagerne, ligesom der bør indføres en høringsproces. 

s. 2, nr. 13 

§ 5b stk. 2 

s. 31 – 34 + 

s. 73 - 77 

Udpegning af 

udviklingsområder i 

kystnærhedszonen  

Den eksisterende kystnærhedszone bevares, men der gives 

mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder 

inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at 

planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg. Det sker 

gennem et samlet landsplandirektiv, der udstedes af erhvervs- 

og vækstministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte 

Uanset kravet om udpegning ved landsplandirektiv, bør der være en 

angivelse for størrelsen af udviklingsområder, svarende til kravet om 

proportionalitet som ved byvækst. 

 

Det er positivt, at udpegningen af potentielle naturområder hverken på 

kort eller langt sigt må påføre lodsejerne begrænsninger ift. 
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kommuner. udnyttelsen af mulighederne for landbrugsejendomme, f.eks. til 

udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse. Landbrug & Fødevarer 

ønsker en nærmere angivelse af, hvorledes dette skal sikres.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker ligeledes en tilkendegivelse af, at det 

samme princip skal gælde for udviklingsområder og for nye 

sommerhusområder. 

 

De principper, der side 98 er anført for national interesse for landbrug, 

bør direkte inddrages i den kommunale planlægning. 

 

Landbrug, biogasanlæg og vindmøller bør nævnes som naturlige i 

kystnærhedszonen. 

 

Det angives, at udpegningen af udviklingsområder kan ske ved 

anvendelse af landskabskaraktermetoden. Jordbrugsanalyser bør 

også indgå i grundlaget for udpegningen. 

 

Det bør fastlægges, at inddragelse i en omdannelseslandsby ikke har 

konsekvenser for zonestatus, at der ikke i øget omfang skal 

udarbejdes landzonelokalplaner, samt at inddragelsen heller ikke får 

skattemæssige konsekvenser for landbrugsejendomme, herunder 

anvendelse af bondegårdsreglen og beskatning af stuehus ved salg. 

s. 33 øverst, nr. 13 

fortsat 

Kystnær lokalisering. I § 5 b, stk. 2, foreslås det, at Erhvervs- og vækstministeren ved 

landsplandirektiv kan fravige kravet om særlig 

planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær 

lokalisering ved udlæg af udviklingsområder i 

Det bør nærmere angives, hvad der forstås ved udviklingsområder. 

Det bør således præciseres, at der gælder de samme principper for 

lokalplanlægning og landzonetilladelser.  
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kystnærhedszonen. Det bør præciseres, om der ved landzoneplanlægningen kan lægges 

andre kriterier til grund, end der er gældende i landzonen uden for 

kystnærhedszonen. Det bør således præciseres, at der ikke skal 

gælde andre kriterier, f.eks. svarende til omdannelseslandsbyer. 

Nr. 13 fortsat Sommerhusudlæg  Hensyn til landbrug bør fremgå af den vejledning, der er omtalt 

nederst side 34. Landbrug & Fødevarer skal i samme forbindelse 

bede om at blive inddraget i den omtalte vejledning. 

 

Udpegningen skal ligesom udpegningen af udviklingsområder ske ved 

et landsplandirektiv, begge dele på baggrund af 

kommuneplanstrategien, undtagen første udpegning af 

udviklingsområder.  

 

Det bør direkte fremgå, at de principper om nationale interesser i 

landbrug, der er omtalt side 98, vil blive anvendt ved udstedelse af 

landplandirektiver. 

s. 5, nr. 29, § 11a, stk. 1, 

nr. 8 + s. 40 – 42 og s. 

83, samt nr. 32, § 11a, 

stk. 1 nr. 24, s. 85 samt 

s. 7, § 15 b, stk. 2 nr. 14 

nr. 46 og § 15 b nr. 49 + 

s. 90 - 91 

Hamborg-model Det foreslås, at kommunalbestyrelsen i deres planlægning for 

boligbyggeri, og anden miljøfølsom anvendelse i eller omkring 

havne og andre erhvervsarealer for produktionsvirksomheder, i 

højere grad skal sikre at potentielle miljøkonflikter undgås. 

 

Hamborg-modellen bør også gælde for landbrug, jf. principperne for 

nationale interesser som anført side 98. 

s. 5, nr. 29 fortsat, s 40 

nederst samt s. 83, § 

11a, stk. nr. 8 

Særlige muligheder for 

eksisterende 

fødevarevirksomheder 

 Det er positivt, at der skabes bedre muligheder for synergi og 

multifunktionalitet i den enkelte virksomhed. 

s. 5, nr. 30 § 11a, stk. 1, Udviklingsområder og Indsatsen for de sammenhængende naturområder i Grønt Det fremgår af lovbemærkningerne, at udviklingsområder ikke kan 



Side 12 af 20 

 

  

nr. 13 + s.33 og s. 83, 

samt s. 6, § 11 e, stk. 1 

nr. 10 nr. 40 og § 11 e, 

stk. 2, nr. 41 + s. 89 - 90 

Grønt Danmarkskort Danmarkskort sker parallelt med kommunernes udpegning af 

udviklingsområder, og det er hensigten, at disse indgår integreret 

i kommuneplanlægningen. 

Kommunerne skal i den forbindelse overveje, hvordan friluftslivet 

kan styrkes. Derved styrkes anvendelsen af Grønt Danmarkskort 

og fokus på, hvordan udviklingsområder og grønne frirum kan 

styrke rammerne for et aktivt lokalt friluftsliv. 

Udpegningen af naturområder til Grønt Danmarkskort skal efter 

gældende regler ske ved anvendelse af Digitale Naturkort, som 

staten stiller til rådighed samt nationale kriterier med henblik på 

at opnå ensartethed i de kommunale udpegninger. 

indeholde områder, som er udpeget til eksisterende og potentiel natur 

efter det Grønne Danmarkskort. Hermed har områder udpeget til 

potentiel natur i Grønt Danmarkskort allerede fået begrænset 

anvendelse, hvilket kan føre til bekymring om, at det vil kunne udvides 

til andre anvendelser, og at arealer vil kunne falde i værdi, eller 

landmanden vil gå glip af potentielle indtægter.  

 

Med det Grønne Danmarkskorts udpegning af potentiel natur er der 

ikke som sådan lagt op til en arealreservation, idet der ikke er afsat 

midler til en udvikling af natur i områderne. Det er derfor langt fra 

sikkert, at områder udpeget til potentiel natur på noget tidspunkt reelt 

vil udvikle sig til naturområde. På denne baggrund vil en udelukkelse 

fra forskellige anvendelser – herunder mulighed for at indgå i 

udviklingsområder – være en uacceptabel konsekvens af 

udpegningen, som efter Landbrug & Fødevarers opfattelse går langt 

videre, end der oprindeligt blev lagt op til i forbindelse med indførelse 

af det Grønne Danmarkskort.  

s. 5, § 11 a, stk. 1, nr. 23 

+ s. 46-47 og s. 84-85 

samt s. 9, § § 35, stk. 1 

2. pkt. + s. 102 

Omdannelseslandsbyer og 

udpegningskriterier 

En omdannelseslandsby kan ikke omfatte udpegede 

naturområder i Grønt Danmarkskort, beskyttet natur som f.eks. 

Natura 2000-områder eller værdifulde landskabsområder. 

 

Udpegningen af omdannelseslandsbyer skal ske under 

hensyntagen til produktionserhvervene, såsom landbrug og 

vindmøller m.v. 

Inden for omdannelseslandsbyen kan der meddeles 

landzonetilladelse til opførelse af enkelte boliger og til mindre 

erhverv. 

Kriterier for omdannelseslandsbyer bør kombineres med nye 

principper for multifunktionalitet mellem udnyttelse, eksempelvis 

boliger og erhverv, og beskyttelse i form af nye naturområder. 

 

De principper, der er omtalt på side 98 vedrørende hensyn til 

landbrugsdrift, bør indgå i en vejledning for omdannelseslandsbyer. 

Det bør her understreges, at kommunen har en forpligtelse til at 

inddrage et område omkring landsbyen (både i forbindelse med 

udpegning og planlægning), for at klarlægge mulige konsekvenser for 

landbrug i form af afstandskrav, ændret status af arealer mv., 
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Der kan meddeles tilladelse til at erstatte forfaldne bygninger, 

der nedrives, med nye bygninger med ændret placering, 

størrelse og udformning andetsteds inden for afgrænsningen. 

Der kan meddeles tilladelse til at placere mere end én bolig på 

samme grund og til udstykning til enkelte nye boliger. 

 

Ved kommunalbestyrelsens tilladelse efter 1. pkt. kan der 

lægges særlig vægt på kommuneplanens retnings- linjer for 

omdannelseslandsbyer. 

 

herunder i forhold til rimelige udviklingsmuligheder. 

 

Landbrug bør således nævnes specifikt i de sidste to afsnit side 85. 

 

Det bør fastlægges, at inddragelse i en omdannelseslandsby ikke har 

konsekvenser for zonestatus, at der ikke i øget omfang skal 

udarbejdes landzonelokalplaner, samt at inddragelsen heller ikke får 

skattemæssige konsekvenser for landbrugsejendomme, herunder 

anvendelse af bondegårdsreglen og beskatning af stuehus ved salg. 

s. 5, § 11a, stk. 5, nr. 34 

+ s. 39 – 40 og s. 86 - 88 

Færre statslige indsigelser 

mod byvækst 

Med forslaget vil staten fremadrettet komme med færre 

indsigelser imod byvækst i det åbne land. Det betyder, at det 

bliver kommunerne, der skal sikre, at der ikke udlægges for store 

arealer til byvækst. For at give kommunerne klarere rammer for 

at varetage denne opgave, præciseres det i planlovgivningen, 

hvornår der kan udlægges nye arealer til byvækst. 

 

Det foreslås derfor, at der indføres klare rammer for 

kommunernes opgørelse af behovet for udlægning af nye arealer 

til byzone og faste regler for udlægningen af sådanne arealer. 

Byvækst beslaglægger som udgangspunkt altid landbrugsjord. Derfor 

bør der altid være særlig opmærksomhed på ikke unødigt at inddrage 

for meget jord. Da byvækst er en indikator for vækst, vil de fleste 

kommuner prioritere dette på bekostning af landbrugsjord. Der kan 

derfor være en risiko forbundet med færre statslige indsigelser. 

 

Rammerne for kommunernes opgørelse og udlægning bliver derfor 

vigtig. Da indholdet endnu ikke kendes, skal Landbrug & Fødevarer 

anmode om at blive inddraget i arbejdet med at fastlægge 

opgørelsesmetoden. 

Til nr. 34 fortsat Naturråd Det foreslås, at det i § 11 a, stk. 5, tilføjes, at erhvervs- og 

vækstministerens fastsættelse af regler om etablering af lokale 

naturråd skal ske efter aftale med miljø- og fødevareministeren. 

Naturrådene skal som hidtil bistå kommunerne med udpegning 

af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. 

 

Med lovforslaget gives der i punkt 33. hjemmel til, at erhvervs- og 

vækstministeren og miljø- og fødevareministeren i fællesskab kan 

nedsætte lokale naturråd, som kan bistå kommunerne med udpegning 

af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.  

 

Hvis de to ministre vælger at bruge denne hjemmel, finder Landbrug 
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& Fødevarer det helt afgørende, at der fastlægges klare rammer for, 

hvordan sådanne naturråd sammensættes, og hvordan de skal 

arbejde. Det vil således være helt afgørende, at forskellige interesser 

– herunder natur og erhvervsinteresser – opnår en ligelig 

repræsentation i naturrådene, ligesom rådenes succes vil afhænge af, 

at udpegningerne sker i tæt dialog med berørte lodsejere og med en 

høj grad af frivillighed.  

s. 7, § 19, stk. 1 nr. 51 + 

s. 42 – 43 og s. 91 - 92 

Midlertidig dispensation fra 

lokalplan 

Det foreslås at udvide kommunernes muligheder for at 

dispensere fra lokalplaner for at muliggøre en midlertidig 

anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger. 

Det bør sikres, at der ikke kan dispenseres til en udnyttelse, der 

medfører, at anvendelsen bliver mere miljøfølsom i forhold til 

husdyrbrug eller andre nabogener. 

s. 7, § 22 nr. 53 + s. 45 – 

46 og 93 – 95 og s. 12 

nr. 97, s. 114 samt s. 9, § 

31 a, stk. 1 nr. 65 + s. 

101 samt. s. 9, § 33, stk. 

6 nr. 70 + s. 102 

PlansystemDK Et planforslag, der indgår i PlansystemDK medfører en "stand 

still-periode" for ejendomme omfattet af planforslaget, hvorefter 

der ikke må udføres ændringer, som ikke er foreneligt med 

indholdet af planforslaget. 

Det bør klart præciseres, at de nuværende skatteregler og principper, 

herunder bondegårdsreglen og beskatning af stuehus, fastholdes i 

udviklingsområder og omdannelseslandsbyer. 

 

Landbrug & Fødevarer støtter op om, at planerne gøres mere 

tilgængelige via digitalisering. Det bør dog sikres, at IT-systemet er 

stabilt, inden det sættes i drift. 

 

s. 8, § 24, stk. 4-7 nr. 57 

+ s. 43 – 45 og s. 96 – 

97 samt s. 9, § 33, stk. 2 

nr. 67+ s. 101 

Kortere høringsfrister Kan nedsættes fra 8 uger til 4/2 uger. Kommunen skal sikre, at 

det er forsvarligt. 

 

En forkortelse af minimumsfristerne i planlovens høringsregler vil 

kunne bidrage hertil ved at reducere fordyrende venteperioder 

for bygherrer og investorer. 

Det er afgørende for effekten på landbrugs- og fødevareerhvervet, 

hvordan vejledningen til kommunerne bliver udformet, og Landbrug & 

Fødevarer skal på den baggrund bede om at blive inddraget i dette 

arbejde.  

s. 9, § 29, stk. 1 1. pkt., 

stk. 2 og 3 nr. 61, 62, 63 

+ s. 18 – 19 og s. 98 - 

Mindre statslig indsigelse Der kan f.eks. være tale om at opfylde internationale 

forpligtelser, tilgodese behovet for rent drikkevand eller varetage 

andre overordnede interesser som landbrug, trafik og kulturmiljø. 

Vi noterer med tilfredshed, at landbrug indgår i de overordnede 

nationale interesser. 
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100 

s.9, § 29, nr. 63 + s. 98 Statslig indsigelse Landbrug og risikovirksomheder er en del af de nationale 

interesser. 

Teksten er meget positiv.  

 

Det bør anføres, at der, udover at tage hensyn til nuværende 

produktion, også skal tages hensyn til udviklingsmuligheder for de 

berørte produktionserhverv. Det skal sikre, at produktionserhvervene 

ikke afvikles over tid på grund af byudvikling. 

 

Indsigelsesmuligheden bør generelt indgå i vejledningen til 

kommunernes planlægning. 

s 60, § 35, stk. 1, 2. pkt., 

nr. 71 + s. 46 – 47, 60 og 

102 

Nye muligheder i 

landdistrikterne 

Udvidelsen af de umiddelbare rettigheder i landzonen kan føre til 

flere miljøkonflikter, f.eks. i forhold til støj og lugtgener m.v. fra 

eksisterende produktionserhverv- herunder husdyrhold og 

energianlæg - i relation til virksomheder og borgere, der udnytter 

de nye muligheder i overflødiggjorte bygninger. Dette problem 

forventes dog kun at få begrænset omfang udenfor 

hovedstadsområdet, set i lyset af en generel mindre aktivitet i 

landzonen de seneste årtier, hvor man mange steder er 

udfordret af fraflytning. 

 

 

Det bør direkte fremgå, at de principper om nationale interesser i 

landbrug, der er omtalt side 98, vil blive anvendt ved 

myndighedsbehandling i henhold til bestemmelsen om 

omdannelseslandsbyer. 

s. 9, § 36, stk. 1, nr. 3,nr. 

74 s. 47 – 50 og s. 103 – 

105 samt § 36, stk. 1 nr. 

4 (dambrug) nr. 75, s. 10 

+ s. 105 - 106 

Erhvervsmæssigt 

nødvendigt for bedriften og 

dambrug 

Det foreslås, at der kan opføres byggeri, der er erhvervsmæssig 

nødvendig for en jordbrugsmæssig bedrift samt for et dambrug, 

dog med mulighed for en kommunal vurdering. Det kræver 

landzonetilladelse, hvis sådant byggeri skal kunne tages i 

anvendelse til andet formål. 

Der bør indføres en mulighed for en genvurdering, hvis 

ejendomsstrukturen ændrer sig, så byggeriet bliver erhvervsmæssigt 

nødvendigt for ejendommen. 

 

Det bør angives, at regnvandsbassinger er erhvervsmæssigt 
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Strukturudviklingen i landbruget betyder, at der er kommet større 

bedrifter, hvor flere ejendomme drives samlet. Med henblik på at 

tilpasse undtagelsen for erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri til 

strukturudviklingen i landbruget, foreslås det at udvide 

undtagelsen i § 36, stk. 1, nr. 3, så også byggeri, der er 

erhvervsmæssigt nødvendigt for en landbrugsbedrift, der 

omfatter den pågældende ejendom samt andre ejendomme 

og/eller arealer, er omfattet af undtagelsen, bortset fra 

husdyrsanlæg såsom gyldetanke og stalde. 

 

nødvendige og derfor heller ikke forudsætter en landzonetilladelse. 

 

Det er uklart, hvad der, midt på side 104, menes med sætningen ”der 

bør planlægges for mere industrialiserede driftsformer”. Der er med 

aftalen eller lovforslaget foretaget vurdering eller stillingtagen til 

planlægning for store husdyrbrug. Sætningen bør derfor udgå. 

 

I næste afsnit står, at f.eks. varmeanlæg kræver landzonetilladelse. 

Det er ikke korrekt. Disse anlæg kan være erhvervsmæssigt 

nødvendige, hvis varmen er baseret på biomasse, der er produceret 

på bedriften, eller varmen skal anvendes på bedriften. 

 

Det bør fremgå direkte, at gødningsanlæg på ikke-husdyrbrug 

omfattes af reglerne i planloven. 

 

Ifølge forslaget er der kun fritagelse for landzonetilladelse for 

erhvervsmæssig nødvendigt ”mindre byggeri” ved dambrug. Dette bør 

justeres, så akvakultur bliver reguleret som anden husdyrproduktion, 

hvor det planmæssigt hører hjemme. Subsidiært at fritagelsen fra 

landzonetilladelse udvides til at gælde alle driftsnødvendige 

bygninger, terrænreguleringer og installationer, der er nødvendige, 

samt at landzonefritagelsen vil omfatte alle dambrug og ikke kun 

dambrug, der i matriklen er noteret som landbrugsejendom, og at 

høringsfristen for en anmeldelse nedsættes til 14 dage.  

s. 9, nr. 74 fortsat + s. 61 

og 65 - 66 

Mulighed for 

barmarksprojekter 

Forslaget indeholder ikke nye muligheder for barmarksprojekter. For at fremtidssikre landbrugets udviklingsrammer, herunder 

husdyrproduktionerne, bør der være mulighed for etablering af nye 

anlæg på barmark ud fra en konkret helhedsorienteret vurdering. Der 
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vurderes at være store vækstmuligheder i at sikre optimal placering af 

nye anlæg, så princippet om byggeri ved eksisterende bygninger 

fraviges, ikke blot ved en konkret konflikt i forbindelse med lugtgener, 

men ud fra en strategisk planlægning for anlægget. Sådanne 

muligheder burde omtales i lovforslaget og burde ligeledes omtales i 

lovforslaget om godkendelse mv. af husdyrbrug. 

s. 10 § 36, stk. 1, nr. 4, 

nr. 75 s. 50 + s. 105 - 

106 

Erhvervsmæssig 

nødvendig på dambrug 

Også mindre byggeri på dambrug omfattet af undtagelse. Ifølge forslaget er der kun fritagelse for landzonetilladelse for 

erhvervsmæssig nødvendigt ”mindre byggeri” ved dambrug. Dette bør 

justeres, så akvakultur bliver reguleret som anden husdyrproduktion, 

hvor den planmæssigt hører hjemme. Subsidiært at fritagelsen fra 

landzonetilladelse udvides til at gælde alle driftsnødvendige 

bygninger, terrænreguleringer og installationer, der er nødvendige, 

samt at landzonefritagelsen vil omfatte alle dambrug og ikke kun 

dambrug, der i matriklen er noteret som landbrugsejendom, og at 

høringsfristen for en anmeldelse nedsættes til 14 dage. 

s. 10 § 36, stk. 1, nr. 9 

nr. 76, s. 50 + s. 106 

Helårshuse på 500m
2
 Helårshuse kan ved om- og tilbygning udvides til 500 m

2
. Lovforslaget giver mulighed for at lave til- og ombygninger af 

helårsboliger på op mod 500 m
2
 uden en landzonetilladelse.  

Som logisk konsekvens bør det dog præciseres, at man således også 

må bygge op til 500 m
2
 uden landzonetilladelse ved genopbygning 

eller flytning af stuehus i tilknytning til eksisterende 

landbrugsejendom. 

s. 10. nr. 82 

§ 36. stk. 2 

Afstand til eksisterende 

bebyggelse 

Bolig kan ud fra konkret vurdering etableres op til 50 m fra 

eksisterende bebyggelse. 

Muligheden kunne med fordel også omfatte driftsbygninger. En mere 

fleksibel mulighed for placering af bygninger kan sikre, at anlæggene 

samlet kan fremstå som en helhed med passende proportioner 

bygningerne imellem. 

Det bør også gælde aftægtsboliger og medhjælperboliger opført efter 

§ 36, stk. 1, nr.12 (nuværende lov). 
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s. 10, nr. 82, s. 50 og s. 

82, § 36, stk. 1 nr. 12 , 2. 

pkt. 

Beboelsesbygning op til 50 

meter væk 

Bestemmelsen forudsætter en kommunal vurdering af 

proportionalitet. 

Landbrug & Fødevarer finder, at bestemmelsen er hensigtsmæssig, 

også med den kommunale vurdering. En bolig kan være nødvendig i 

henhold til landbrugsloven og i det hele taget erhvervsmæssig 

nødvendig. I sådanne tilfælde kræves ikke landzonetilladelse. Nye 

helårsboliger bør også kunne opføres i overensstemmelse med 

grænsen på 500 m
2
, jf. også ovenfor.  

 

Det antages i øvrigt, at forslaget ikke indebærer andre principper for 

ændret placering ved genopførelse af helårshuse i øvrigt. 

s. 12 

§ 56 stk. 3 

10 årig genopførselsret  De nærmere kriterier bør fremgå af bemærkningerne til loven, specielt 

da der er tale om et helt nyt princip. Der bør bl.a. være fokus på 

orienteringen til naboer, og om ordningen er begrænset til en hidtidig 

genopførelsesret til nogenlunde samme beliggenhed og størrelse. Det 

bør ligeledes fremgå, om tilladelsen gælder til et projekt, der ansøges 

om ved nedrivningen, eller om der kan blive tale om et nyt projekt 

efter 10 år. 

s 43 og 91, § 19  Kommunen kan give 

videregående 

dispensationer fra 

lokalplan i indtil 3 år med 

mulighed for forlængelse 

Kommunalbestyrelsen vil fremover have hjemmel til at 

dispensere fra alle bestemmelser i en lokalplan m.v., herunder 

også principperne i planen, idet der vil kunne dispenseres fra 

formålsbestemmelser og anvendelses-bestemmelser, som er 

fastsat ud fra formålet med planen, når dispensationen 

tidsbegrænses til at gælde i maksimalt 3 år. Ved udløbet af en 

dispensationsperiode vil kommunalbestyrelsen kunne meddele 

en ny. 

 

Der bør fastsættes rammer for, hvor mange gange kommunen kan 

dispensere, bl.a. så der ikke er tale om omgåelse som anført i 

bemærkningerne. Det noteres, at der er forudgående orientering og 

klagemulighed.  

s. 10, § 36, stk. 1, nr. 14 Tilbygning til Udvidelse uanset antal ansatte Ingen bemærkninger. 
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nr. 77, s. 50 – 51 + s. 

107 

erhvervsvirksomheder 

med 500 m
2
 i 

tiloversbleven 

landbrugsbygning. 

s. 10, § 36, stk. 1, nr. 15 

nr. 78, s. 50 – 51, + s. 

107 - 108 

Mindre butikker kan 

udvides til i alt 250 m
2
. 

 Ingen bemærkninger. 

s. 10, § 36, stk. 1, nr. 20 

nr. 80, s. 50 – 51 + s. 

108 – 109 

Tilbygning til 

erhvervsvirksomheder 

med 500 m
2
 i 

tiloversbleven bygning, der 

kan være andet end en 

landbrugsbygning. 

 Ingen bemærkninger. 

s. 10, § 36, stk. 2, 2. pkt. 

nr.82, s. 46 – 50 + s. 109 

Beboelsesbygning til 

landbrugsejendom kan 

opføres indtil 50 meter 

væk fra eksisterende 

bebyggelse. 

Kommunen kan foretage en konkret vurdering. Ingen bemærkninger. 

s. 11, § 37, stk. 1 nr. 86, 

s. 52 – 53 + s. 111 

Ændret anvendelse også 

til liberale erhverv, 

forenings- og fritidsformål. 

Det antages at svare til hidtidig praksis. Ingen bemærkninger. 

s. 11, § 37, stk. 2 og stk. 

4, nre. 87, 88 og 89, s. 

52 – 53 + s. 111 - 112 

Indretning af virksomheder 

mv. i andre eksisterende 

bygninger end 

overflødiggjorte 

landbrugsbygninger. 

Ændret anvendelse, dog kun én bolig og ikke inden for strand- 

og klitbeskyttelse. 

Ingen bemærkninger. 
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s. 11, § 37, stk. 6 nr. 90, 

s. 49, nederst + s. 112 

Ændret anvendelse 

gælder ikke uden tilladelse 

for landbrugsbygninger, 

der er opført som 

erhvervsmæssigt 

nødvendige for bedriften. 

 Det bør overvejes, om der skal tages hensyn til senere 

ejendomsmæssige forandringer, hvorved bygningen nu kan anses for 

erhvervsmæssig nødvendig for ejendommens drift som 

landbrugsejendom. 

Husdyrbrug bør ligestilles med andre landbrug. 

s. 11, § 38, stk. 2 nr. 91, 

s. 47 – 50 + s. 112 

Kommunal mulighed for 

indsigelse vedrørende 

bygninger, der ønskes 

opført som 

erhvervsmæssig 

nødvendig for 

landbrugsbedriften. 

 Vi kan med forbehold for den nærmere vejledning tiltræde forslaget. 

s. 12, § 56, stk. 2 og 3 nr. 

100, s. 53 – 54 + s. 114 - 

115 

Længere frist for 

ibrugtagning og 

kontinuitetsbrud. 

Ændres fra 3 til 5 år Husdyrbrug bør ligestilles med andre landbrug. 

s. 12, nr. 100 fortsat, s. 

53-54 og s. 114-115, § 

56 

Forældelsesfrist og 

kontinuitetsbrud forlænges 

fra 3 til 5 år, særlig 

mulighed for 10 år. 

 Der bør af hensyn til naboer fastsættes nærmere retningslinjer, f.eks. 

om orientering, for anvendelse af bestemmelsen om 10 år. 

Ikke indeholdt i 

lovforslaget. 

  Det bør overvejes, om grænsen for 30 ha for generations- og 

medhjælperboliger bør nedsættes. Det vil hænge bedre sammen med 

den nuværende udvikling, hvor der ikke er sammenhæng mellem 

arealstørrelse og husdyrbrugs størrelse og dermed arealstørrelsen og 

heltidslandbrug. 

 


