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Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

erst@erst.dk 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af 

nyt byzoneareal 

 

Erhvervsstyrelsen har den 16. maj 2017 udsendt udkast til bekendtgørelse om planlægning for 

udlægning af nyt byzoneareal i høring med høringsfrist den 13. juni 2017.  

 

Der er i dag et stort pres på arealerne i det åbne land. En nylig rapport fra Teknologirådet og 

Aalborg Universitet viser, at hvis alle mål og ønsker til arealanvendelsen skal nås, skal der bruges 

130-140 % af Danmarks areal. Der er derfor god grund til at være varsom, når der udlægges 

arealer til ændret arealanvendelse. Det er derfor væsentligt, at kommunernes øgede muligheder for 

fleksibilitet ikke ændrer på hovedhensynet om at spare på arealressourcesen.  

 

Det bør fremgå klart, at det kun er undtagelsesvist, at man inddrager landbrugsarealer til anden 

anvendelse. Endvidere bør det fremgå af bilaget, at kommunerne bør være opmærksomme på 

deres samlede udlæg af arealer til byvækst og andre udpegninger (omdannelseslandsbyer, 

udviklingsområder, Grønt Danmarkskort). 

 

Med moderniseringen af planloven forventes det, at staten fremadrettet vil komme med færre 

indsigelser imod byvækst i det åbne land. Dermed har kommunerne et langt større ansvar for at 

sikre, at der ikke udlægges for mange arealer til byvækst. Det er derfor afgørende, at der 

udarbejdes en fyldestgørende vejledning, som kan supplere Bilag 1 til bekendtgørelse om 

planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. Erfaringerne med vejledningsmaterialet for 

omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen kan med fordel inddrages i denne 

sammenhæng. 

 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at Erhvervsstyrelsens sender et hyrdebrev ud til 

kommunerne i forbindelse med den kommende vejledning med en direkte henvisning til den 

kommende ”oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2017”. Landbruget bør i 

den forbindelse omtales som eksempel på en national interesse. 

 

Endelig finder Landbrug & Fødevarer det centralt, at kommunerne ved udlægning og tilbageførelse 

af arealer til byvækst skal tage hensyn til husdyrbrugenes fremtidige udviklingsmuligheder. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at et kort bilag til bekendtgørelsen ikke er tilstrækkeligt, 

og skal derfor opfordre til, at der udarbejdes en tilhørende vejledning, som kan supplere bilag 1 til 

bekendtgørelsen Eksempelvis indeholdende krav til kommunernes redegørelse for det 

dokumenterede nettobehov eller eksempler på, hvordan kommunerne skal forholde sig til 

mulighederne for byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer. 

 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om at blive inddraget i det videre arbejde. 
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Specifikke bemærkninger  

 

§ 1, stk. 1: 

Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at kommunalbestyrelsen ved udlægning af arealer til 

byzoner kan omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, jf. lovens § 11 a, stk. 6. 

 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at det nærmere specificeres i vejledning, hvad der menes 

med at omfordele allerede udlagte arealer til byvækst, og hvordan dette skal gøres i praksis. 

 

§ 1, stk. 2: 

Det følger af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, at kommunalbestyrelsen kan udlægge nye arealer til 

byzoner for at dække det forventede behov for byvækst i en periode på 12 år, jf. lovens § 11 a, stk. 

12. 

 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at henvisningen til planlovens § 11 a, stk. 12 bør 

erstattes med en henvisning til § 11 a, stk. 7, idet dette stykke vedrører kommunalbestyrelsens 

mulighed for at udlægge nye arealer til byzone for at dække det forventede behov for byvækst i en 

periode på 12 år. § 11 a, stk. 12, giver Erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte en metode til at 

opgøre det forventede behov for at inddrage nye arealer til byvækst.  

 

 

Bemærkninger til Bilag 1 

 

Generelle bemærkninger til bilag 1:  

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at der bør spares på arealressourcen, og at der kun bør 

udlægges arealer til byzone svarende til kommunernes dokumenterede nettobehov. Derfor bør det i 

bilagets trin 2, afsnit 1 angives, at kommunerne ved opgørelsen af deres eksisterende 

byggemuligheder er forpligtet til at medtage alle ledige arealer, som er byzone eller udlagt til 

byzone. Dette vil bidrage til en byfortætning og en bedre udnyttelse af allerede udlagte arealer i 

byzone. 

 

Henset til at formålet med bilaget er at fastsætte klare rammer for kommunernes opgørelse af, bør 

bilagets enkelte trin uddybes yderligere. 

 

Formålet med at fastsætte en metode til at opgøre det forventede behov for at inddrage nye arealer 

til byvækst er ifølge bemærkninger til lovforslaget (s. 30) at fastsætte klare rammer for 

kommunernes opgørelse af behovet for udlægning af nye arealer til byzone og faste regler for 

udlægningen af sådanne arealer. 

 

Landbrug & Fødevarer er generelt positiv overfor, at der i Bilag 1 fastsættes en metode til at opgøre 

det forventede behov for at inddrage nye arealer til byvækst. Men henset til formålet om at 

fastsætte ”klare rammer for kommunernes opgørelse”, bør bilagets enkelte trin uddybes yderligere. 

 

I bilaget bør det præciseres, at kommunerne ved opgørelsen af deres eksisterende 

byggemuligheder indenfor deres ubebyggede arealer også er forpligtet til at medtage alle ledige 

arealer, som er byzone eller udlagt til byzone. Dette vil bidrage til en byfortætning og en bedre 

udnyttelse af allerede udlagte arealer i byzone. 
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Reglerne for tilbageførelse af udlagte arealer til landzone bør også omtales i bilaget eller i en 

selvstændig vejledning. 

 

Endelig skal det bemærkes, at der i bilaget bør være flere direkte henvisninger til planlovens 

bestemmelser om planlægning for byvækst. 

 

Specifikke bemærkninger til de enkelte afsnit i Bilag 1: 

 

Trin 1, afsnit 1: 

Det følger af trin 1 i Bilag 1, at kommunerne skal opgøre deres samlede forventede arealbehov for 

de kommende 12 år (bruttobehov) på baggrund af en fremskrivning af historiske data om 

kommunens udvikling gennem de seneste 5 – 12 år.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at opgørelsen af kommunens forventede arealbehov skal ske på 

baggrund af historiske data om kommunens udvikling gennem de seneste 12 år. Dette vil give en 

mere retvisende opgørelse af kommunernes forventede arealbehov, idet der tages højde for årlige 

udsving i kommunens udvikling. 

 

Opgørelsesmetoden skal danne grundlag for at kunne vurdere behovet for den af kommunerne 

ønskede fleksibilitet. Det foreslås derfor, at kommunerne i opgørelsen af deres arealbehov skal 

inddrage udviklingen i det lokalområde, hvor man ønsker at udlægge nye arealer til byzone. Ved 

alene at opgøre udviklingen på kommuneniveau tages der ikke højde for, at der ikke nødvendigvis 

lokalt er et nettobehov for at udlægge nye arealer til byzone. 

 

Trin 2, afsnit 1: 

Det fremgår af trin 2 i Bilag 1, at der med ubebyggede arealer som udgangspunkt menes arealer 

beliggende i udkanten af byzonebyerne som ”bar mark”.  

 

Landbrug & Fødevarer er af den opfattelse, at afgrænsningen af ”ubebyggede arealer” som arealer 

beliggende i udkanten af byzonebyerne som ”bar mark” er meget snæver i forhold til den brede 

hjemmel i planlovens § 11 a, stk. 12. Kommunerne bør i deres opgørelse af den eksisterende 

rummelighed medtage alle ledige arealer, som er byzone eller udlagt til byzone. Såfremt 

kommunerne ikke forpligtes hertil, vil kommunens nettobehov for at udlægge nye arealer til byzone 

fremstå større, end den i realiteten er.  

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at det i bilaget defineres, hvilke andre arealer der kan betragtes 

som ubebyggede arealer, og i hvilket omfang de kan inddrages i opgørelsen af den eksisterende 

rummelighed. Desuden bør det også fremgå eksplicit af bilaget, at arealer som er byggemodnet, 

men endnu ikke bebygget, skal indgå opgørelsen af den eksisterende rummelighed.  

 

Det følger af trin 2 i Bilag 1, at der i opgørelsen skelnes mellem arealer, som er kommuneplanlagte 

uden lokalplan, kommuneplanlagte med lokalplan og arealer som både er kommuneplanlagte, 

lokalplanlagte og byggemodnet. 

 

Landbrug & Fødevarer ønsker præciseret, at der med ”kommuneplanlagte uden lokalplan” menes, 

at arealerne er udlagt i kommuneplanrammen. 

 

Trin 2, afsnit 2: 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at kommunerne i trin 2 i Bilag 1 skal forholde sig til 

mulighederne for byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer. Bilaget angiver dog 
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ikke nærmere, hvordan dette i praksis skal ske. Der bør derfor udarbejdes en vejledning, som mere 

uddybende beskriver, hvordan kommunerne skal forholde sig til mulighederne for byomdannelse og 

fortætning af allerede udnyttede arealer. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår endvidere, at kommunerne ved opgørelsen af deres eksisterende 

byggemuligheder indenfor deres ubebyggede arealer pålægges at redegøre for udlagte områder, 

der kan udtages og omfordeles. 

 

Trin 2, afsnit 3: 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at kommunerne forpligtes til at medtage uudnyttede lokalplanlagte 

arealer i landzonebyer, idet disse arealer eksempelvis vil kunne udnyttes til bolig- og 

erhvervsformål. 

 

Trin 2, afsnit 4: 

Det fremgår af trin 2 i Bilag 1, at kommunerne i deres opgørelse af den eksisterende rummelighed 

kan vælge at se bort fra arealer udlagt i tilknytning til mindre bysamfund i byzone med ingen eller 

stærkt begrænset befolkningstilvækst, forudsat at arealerne udlagt før 1. januar 2017 og ikke er 

byggemodnet. 

 

Landbrug & Fødevarer opfatter bilaget således, at de udlagte arealer i tilknytning til mindre 

bysamfund i byzone med negativ befolkningsvækst skal medregnes i kommunernes opgørelse af 

den eksisterende rummelighed. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at kommunerne i deres opgørelse af den eksisterende 

rummelighed også bør opfordres til at medtage eksisterende udlagte arealer i tilknytning til mindre 

bysamfund med ingen eller stærkt begrænset befolkningstilvækst. 

 

Trin 3, afsnit 2: 

Det følger af trin 3, afsnit 2, at hvis kommunens bruttobehov er større end rummeligheden (trin 2), 

giver det et dokumenteret positivt nettobehov. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at ordet ”positivt” slettes, idet ordet er overflødigt. Desuden ønsker 

Landbrug & Fødevarer, at der i en vejledning opstilles krav til kommunernes redegørelse for det 

dokumenterede nettobehov. 

 

Trin 3, afsnit 3: 

Det følger af Bilag 1, trin 3, nr. 2, at såfremt kommunens rummelighed (trin 2) er større end eller lig 

med kommunens bruttobehov (trin 1), kan kommunen udlægge et nyt areal til byzone, hvis der 

samtidig udtages et andet areal af omtrent samme størrelse (ha) udlagt til byzone et andet sted i 

kommunen. 

 

Henset til at det fremgår af betænkningen (s. 11), at kommunerne skal have ”en vis grad af 

fleksibilitet” ved udlægningen af nye arealer til byzone, således at omfordelingen ikke skal ske som 

en opgørelse af arealstørrelserne i nøjagtig 1:1, ønsker Landbrug & Fødevarer at få specificeret 

rækkevidden af fleksibiliteten.  

 

Endelige foreslår Landbrug & Fødevarer, at der tilføjes ordet ”alene” til sætningen, således at 

sætningen får følgende ordlyd:  ”[…][ kan kommunen alene udlægge et nyt areal til byzone, […]”. 

 

Trin 3, afsnit 4: 
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Kommunerne er ifølge trin 3 i Bilag 1 forpligtet til at offentliggøre behovsopgørelsen som en del af 

kommuneplanen. For at styrke muligheden for borgerinddragelse foreslår Landbrug & Fødevarer, at 

behovsopgørelsen allerede skal offentliggøres som en del af kommunernes strategiplan.  

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 
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