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Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

erst@erst.dk 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af 

planloven. 

 

Erhvervsstyrelsen har den 6. april 2017 udsendt ændringsforslag til L 121 om modernisering af 

planloven med høringsfrist den 27. april 2017.  

 

Landbrug & Fødevares bemærkninger til ændringsforslaget er delt op i ændringer med betydning 

for henholdsvis produktionsvirksomheder og husdyrbrug. 

 

Produktionsvirksomheder 

Landbrug & Fødevarer finder det særdeles positivt, at man med lovforslaget har til hensigt at sikre, 

at virksomheder ikke fremover skal bebyrdes med stramme vilkår til lugt, støj og støv, hvis der 

etableres følsom anvendelse, fx beboelse, i deres nærhed. Der er tale om en klar forbedring i 

forhold til nuværende praksis, hvor virksomheder pålægges omkostninger til foranstaltninger på 

grund af opførelse af beboelse i deres nærhed. Den hidtidige praksis 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. Allerede nu har Landbrug & Fødevarer kendskab til en større 

fødevarevirksomhed, som vil kunne blive beskyttet mod skærpede støjvilkår som følge af 

ændringsforslaget. 

 

For at undgå uhensigtsmæssigheder i forhold til implementeringen af lovforslaget i vejledninger mv. 

bør det tydeligt anføres i bemærkningerne, at implementeringen ikke må medføre skærpede krav til 

virksomheder. Landbrug & Fødevarer finder ændringer vedr. grænseværdier for lugt som særlig 

kritisk i sin nuværende form, idet de vil medføre skærpede lugtvilkår, jf. bemærkningerne nedenfor. 

 

Grænseværdier for lugt 

Det omtales flere steder i lovforslagets bemærkninger, at grænseværdier for lugt skal overholdes i 

1½ meters højde. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at hvis mennesker opholder sig i 

højere bygninger, gælder grænseværdien i den højde, hvor mennesker kan blive udsat for den 

forurenende luft. Denne gengivelse af eksisterende regler mener Landbrug & Fødevarer ikke er 

korrekt. 

 

Ændringen giver god mening i en situation, hvor man skal vurdere, hvorvidt det skal tillades at 

bygge et højhus i nærheden af en eksisterende virksomhed, men hvis reglen bringes i anvendelse i 

forhold til eksisterende virksomheder og boliger, vil der være tale om en væsentlig skærpelse af de 

nugældende regler, som må forventes at medføre store økonomiske omkostninger for 

virksomhederne. 
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I den nuværende lugtvejledning fremgår det således, at grænseværdierne for lugt ikke må 

overskrides ”ved jordoverfladen”. Af samme årsag beregnes lugtemissioner i en højde på 1½ 

meter. Hvis der derimod tages udgangspunkt i en anden højde ændres forudsætningerne for de 

eksisterende lugtberegninger og emissionskrav fuldstændigt. Problemstillingen er skitseret i 

nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

Figuren viser, hvor de nuværende lugtgrænseværdier skal overholdes. Såfremt grænsen skal 

overholdes i andre højder kan dette medføre, at de nuværende emissioner vil overskride 

emissionsgrænserne. Det skyldes, at det ikke vides i hvilken højde, den primære ”lugtsøjle” ligger. 

Ændringen kan således medføre krav om nedrivning og etablering af højere skorstene og/eller 

etablering af omkostningstunge luftrenseforanstaltninger. 

 

For at sikre, at lovforslaget ikke får den modsatte effekt - skærpede krav og omkostninger til 

virksomhederne - skal Landbrug & Fødevarer derfor kraftigt anmode om, at det i 

lovbemærkningerne tydeligt præciseres, at de nuværende lugtemissioner fortsat skal overholdes i 

1½ meters højde. Dette er især vigtigt, da en ny lugtvejledning netop nu er ved at blive udarbejdet. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at lugt ikke udgør en sundhedsrisiko, men udelukkende er en 

genepåvirkning. 

 

Konsekvensområder for virksomheder 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at kommunerne bør forpligtes til at etablere 

konsekvensområder rundt om alle virksomheder med en miljøgodkendelse. Kun på denne måde 

kan det sikres, at de relevante virksomheder beskyttes optimalt med de nye regler. 

 

Udgangspunkt i eksisterende vilkår 

Det er afgørende, at der i alle tilfælde tages udgangspunkt i virksomhedernes konkrete vilkår som 

fremgår af deres miljøgodkendelser. Hvis der udelukkende tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdier vil virksomheder, med tillæg til grænseværdier, således ikke opnå den 

nødvendige beskyttelse, og risikerer enten at skulle flytte eller foretage store investeringer.  

 

Mulighed for lempede støjvilkår (nr. 7) 

Til nr. 7 foreslås det, at der indføres en undtagelse, så der kan etableres boliger på varigt 

støjbelastende områder, hvor støjen kan være op til 5 dB over Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for støj. 

 

L&F skal her påpege, at der altid bør tages udgangspunkt i virksomhedernes konkrete 

grænseværdier for støj (der kan være lempede), ligesom det ikke bør være muligt at etablere 

boliger, såfremt det vil medføre, at virksomhedernes vilkår til lugt eller luft skærpes. 

 

Bestemmelsen bør tage højde for, at etablering af boliger kan medføre, at den faktiske eller 

planlagte anvendelse af et område kan ændre karakter, hvorved støjgrænserne automatisk 

Primær ”lugtsøjle” 

Emissionsgrænsen 

skal i dag overholdes i 

1½ meters højde 
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skærpes væsentligt for eksisterende virksomheder. Den mulige lempelse på 5 dB bør således i alle 

situationer tillægges en virksomheds eksisterende støjvilkår uanset en eventuelt ændret 

arealanvendelse i omkringliggende områder. 

 

Inddragelse af virksomheder (nr. 10) 

Det er meget positivt, at der stilles krav om at inddrage de berørte virksomheder i planlægningen, 

og at virksomhederne som et minimum skal forelægges ændringer med betydning for dem i god tid 

inden offentliggørelse. 

 

Husdyrbrug 

Indførelsen af konsekvensområder for husdyrbrug er en positiv foranstaltning som følge af de 

øgede muligheder lovforslaget giver for at oprette beboelse i overflødiggjorte bygninger. 

Ændringsforslaget giver efter Landbrug & Fødevarers opfattelse en god balance mellem ønsket om 

at skabe mere liv i det åbne land samtidig med, at husdyrproduktionen beskyttes. Forslaget har dog 

væsentlige mangler, som bør tilrettes inden formålet fuldt ud kan indløses, jf. bemærkningerne 

nedenfor. 

 

Øvre grænse for konsekvensområder bør fjernes (nr. 14) 

Det er særdeles problematisk, at konsekvensområder for husdyrbrug ikke beskytter husdyrbrug på 

over 1000 DE. Den manglende beskyttelse skyldes, at der i bemærkningerne til ændringsforslaget 

foreslås en øvre grænse for konsekvensområdernes størrelse svarende til en produktionsudvidelse 

til 1000 DE. Konsekvensområder for husdyrbrug på over 1000 DE vil således ikke få beskyttet 

deres eksisterende produktion. For husdyrbrug på mellem 500 og 1000 DE vil husdyrbrugene ikke 

få tilstrækkelig beskyttelse af deres udvidelsesmuligheder (svarende til en fordobling af deres 

produktion). 

 

For at løse ovenstående problem foreslås det at slette tredjesidste afsnit i nr. 14, som starter med 

”Da der imidlertid ikke er fastlagt en øvre grænse for, hvor stort….”.  

 

Som konsekvens heraf bør også 1 punktum i det anden sidste afsnit slettes. Endelig bør ordet 

”ligeledes” i den følgende sætning slettes. 

 

Retsgrundlaget for husdyrbrug med konsekvensområder (nr. 14) 

I femte afsnit beskrives en nedre grænse for husdyrbrug på 75 DE, som omfattes af 

konsekvensområderne. Det fremgår af den samtidigt fremlagte rapport: ”Revision af regler 

vedrørende virksomheders miljøpåvirkning – Udvalgets forslag til løsninger”, side 21 næstsidste 

afsnit, at det afgørende er, at husdyrbruget har en tilladelse eller godkendelse til en produktion 

svarende til minimum 75 DE (dog 25 DE for mink). Afstandskravet gælder således uanset, hvilket 

retsgrundlag, tilladelsen/godkendelsen hviler på, dvs. uanset om husdyrbruget har en tilladelse fra 

før husdyrbrugsloven fx en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, en godkendelse efter 

husdyrgodkendelsesloven eller en tilladelse/godkendelse efter husdyrbrugslovens nye regler, som 

træder i kraft 1. august 2017. 

 

Et husdyrbrug kan være lovligt bestående på andet grundlag end de nævnte 

tilladelser/godkendelser, herunder anmeldelser. 

  

For at undgå begrænsninger eller misforståelser, bør det derfor præciseres, at ”alle husdyrbrug 

over 75 DE (25 DE for mink)” er omfattet af reglerne om konsekvensområder.  
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Konsekvenser af bortfald af dyreenheder som følge af ændringer til husdyrbrugsloven (nr. 14) 

Skiftet fra gammel til ny husdyrregulering giver udfordringer i denne sammenhæng, idet grænsen 

på 75 dyreenheder ændres til en grænse for ammoniakemission på 750 kg NH3-N (henvisningen til 

husdyrbrugslovens § 27, stk. 2), der svarer til væsentligt andre størrelser af husdyrbrug afhængigt 

af dyretypen. For slagtesvin vil den anførte emissionsgrænse svare til omkring 61 dyreenheder, 

mens den for malkekøer inkl. opdræt vil svare til omkring 131 dyreenheder (der er anvendt 

vejledende cirkatal fra en tidlig udgave af ministeriets forslag til ændring af husdyrbrugsloven). Det 

vil i praksis betyde, at det kan blive afgørende, om et konkret husdyrbrug skal vurderes i forhold til 

dyreenheder eller ammoniakemission.  

 

Det foreslås, at den nedre grænse ikke i lovforarbejderne låses fast til husdyrbrugslovens § 27, stk. 

2, men at ministeren gives bemyndigelse til at fastlægge en nedre grænse svarende til de 75 

dyreenheder, så der bliver tid til at fastlægge en hensigtsmæssig grænse på det tilsigtede niveau. 

 

Husdyrbrug og umiddelbare rettigheder 

Det foreslås at indføre afstandskrav fra eksisterende husdyrbrug, hvor der skal ansøges om 

landzonetilladelse inden lovforslagets nye muligheder for at etablere bolig i overflødiggjorte 

bygninger kan tages i brug. Kravet vil imidlertid kun gælde for planlovens nye muligheder for at 

etablere bolig i overflødiggjorte bygninger (fx en gammel smedje eller skole). Det betyder, at der 

fortsat ikke vil blive stillet krav om landzonetilladelse for etablering af boliger i overflødiggjorte 

bygninger, der ikke længere er nødvendige for driften af en landbrugsejendom 

 

Forslaget vil således medføre, at der vil gælde forskellige regler alt efter, om der etableres bolig i en 

overflødiggjort bygning på en landbrugsejendom eller en nedlagt landbrugsejendom (intet krav om 

landzonetilladelse) eller i andre overflødiggjorte ejendomme (krav om landzonetilladelse).  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at ændringsforslaget tilpasses, så kravet om landzonetilladelse 

også kommer til at gælde for etablering af bolig i overflødiggjorte bygninger omfattet af de 

nuværende regler. Det vil i langt højere grad sikre enkle og gennemskuelige regler samt bedre 

beskyttelse af husdyrbrugene. 

 

Hensyn til ”samlet bebyggelse” 

Det er positivt, at det i bemærkningerne faslægges, at kommunen i afgørelsen af en 

landzonetilladelse kan lægge vægt på, om etablering af en ny bolig vil medføre, at der bliver tale 

om en ”samlet bebyggelse” i husdyrbrugslovens forstand. Dette er væsentligt, da en ”samlet 

bebyggelse” afkaster markant skærpede lugtkrav til nærliggende husdyrbrug. 

 

Da samlet bebyggelse kan medføre markant skærpede lugtkrav, skal Landbrug & Fødevarer 

kraftigt opfordre til, at det i bemærkningerne fremgår, at kommunen skal lægge vægt på, om der 

med en ny bolig bliver etableret en ”samlet bebyggelse”. 

 

Landbrug & Fødevarer skal endvidere opfordre til, at der i sidste sætning i sidste afsnit til nr. 14 

tilføjes ”eller udstykning” efter ”den nye bolig”.  

 

Redaktionel bemærkning 

I forslagets punkt 14/05, § 37, stk. 6, nr. 2 henvises til § 11a, stk. 1, nr. 24. Der skal formentlig 

henvises til § 11a, stk. 1 nr. 26. 

 

 

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

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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