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Erhvervsstyrelsen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv 

Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast til vejledning om byvækst og 

detailhandelsplanlægning i høring med frist for bemærkninger den 14. august 2017.  

 

Generelle bemærkninger  

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. Derfor er det væsentligt, at kommunernes øgede muligheder for 

øgede fleksibilitet ikke ændrer på hovedhensynet om at spare på arealressourcen.  

 

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

indsigelser imod byvækst i det åbne land. Kommunerne har derfor et langt større ansvar for at 

sikre, at der ikke udlægges for mange arealer til byvækst, og at udlæg af arealer skal ske under 

hensyntagen til blandt andet jordbrugets virksomheder. Landbrug & Fødevarer er derfor af den 

opfattelse, at det bør fremgå klart af vejledningen om byvækst, at kommunerne skal begrænse 

inddragelse af landbrugsarealer til anden anvendelse end landbrug mest muligt. Dette kan blandt 

andet ske ved et øget fokus på byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer. 

Endvidere skal der sikres tilstrækkelige afstande til bestående landbrug og andre 

erhvervsvirksomheder. 

 

Specifikke bemærkninger til vejledning om byvækst 

 

Side 4, 3. afsnit: 

Det følger af afsnittet, at planlovens formål blandt andet er at fremme, at der i den fysiske 

planlægning skabes gode rammer for erhvervsudvikling og vækst ved en afvejning af samfundets 

interesser i arealanvendelsen, hvor der både skal være plads til byudvikling, landbrug, vindmøller, 

sommerhusområder og natur m.v., og hvor potentielle miljøkonflikter i videst mulig omfang skal 

søges undgået. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det i vejledningen fremhæves, at der ved afvejningen 

af samfundets interesser i arealanvendelsen skal tages hensyn til landbrug og vindmøller, således 

at miljøkonflikter i størst mulig omfang undgås.  

 

Afsnittet omtaler dog ikke de nationale interesser. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor, at der i 

vejledningen tilføjes en omtale af de nationale interesser svarende til næstsidste afsnit side 12 samt 

en direkte henvisning til den kommende ”oversigt over nationale interesser i 

kommuneplanlægningen 2017”, hvor det forventes, at de nationale interesser bliver nærmere 

beskrevet.  
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Side 5, 2. afsnit  

Det fremgår af dette afsnit, at såfremt den eksisterende rummelighed er stor nok, men ikke 

indeholder alle de ønskede arealer til byvækst i den kommende planperiode, har kommunen efter § 

11 a, stk. 6, mulighed for at omfordele arealer, dvs. lægge nye arealer ind i kommuneplanen mod at 

udtage andre arealer af omtrent samme størrelse, således at den samlede rummelighed ikke øges 

væsentligt.   

 

Henset til at det fremgår af betænkning over forslag til lov om ændring af lov om planlægning, side 

11, at kommunerne skal have ”en vis grad af fleksibilitet” ved udlægningen af nye arealer til byzone, 

således at omfordelingen ikke nødvendigvis skal ske som en opgørelse af arealstørrelserne i 

nøjagtig 1:1, ønsker Landbrug & Fødevarer at få specificeret rækkevidden af fleksibiliteten. Det bør 

derfor i vejledningen nærmere specificeres, hvad der menes med, at ”den samlede rummelighed 

ikke øges væsentligt”. 

 

Landbrug & Fødevarer foreslår, at det ændres til, at princippet om 1:1 kun kan fraviges i et 

uvæsentligt omfang. I betænkningen står der, at omfordelingen ikke skal være nøjagtig 1:1 samt at 

der skal ophæves ca. tilsvarende størrelse i hektar. Det er snævrere kriterier end at den samlede 

rummelighed ikke må øges væsentligt. 

 

Det er for Landbrug & Fødevarer helt afgørende, at nettotilvæksten af arealer til ikke-

landbrugsmæssige formål bliver tæt på nul. Folketingets vedtagelse af den moderniserede planlov 

må tolkes at understøtte dette mål. 

 

Side 5, 4. afsnit 

§ 11 a, stk. 8, lovfæster, at byzonearealer skal placeres i tilknytning til eksisterende bymæssig 

bebyggelse i byzone. Hensigten er bl.a. at begrænse spredt bymæssig bebyggelse i landzonen, og 

dermed at forebygge, at landbrugets drift og udviklingsmuligheder begrænses. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det i vejledningen fremhæves at spredt bymæssig 

bebyggelse i landzonen bør begrænses, således at landbrugets fremadrettede drift og 

udviklingsmuligheder sikres.  

 

Side 6, 1. afsnit, højre spalte.   

Det følger af dette afsnit om opgørelse af bruttobehov, 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 entydig beskrivelse af hvordan kommunen skal opgøre arealbehovet, idet der tages højde for 

årlige udsving i kommunens udvikling. Landbrug & Fødevarer foreslår derfor også at eksempel 2 

fjernes fra vejledningen. 

 

Side 7, 3. afsnit 

Det følger af afsnittet om opgørelse af rummelighed, 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 for snæver. Kommunerne bør i deres 

opgørelse af den eksisterende rummelighed også medtage andre ledige arealer, som er beliggende 

http://www.ft.dk/ripdf/samling/20161/lovforslag/l121/20161_l121_betaenkning.pdf
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inden for bygrænsen. Såfremt kommunerne ikke forpligtes hertil, vil rummeligheden være mindre 

end den faktisk er. 

 

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

betragtes som ubebyggede arealer, og at de skal medinddrages i opgørelsen af den eksisterende 

rummelighed. 

 
Side 7, 5. afsnit  

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det i vejledningen fremhæves, at byggemodnede 

arealer skal indgå i rummelighedsopgørelsen over arealer, som skal udvikles inden for 

planperioden.  

 

Landbrug & Fødevarer er dog også af den opfattelse, at kommunerne bør forpligtes til at medtage 

uudnyttede lokalplanlagte arealer i landzonebyer, idet disse arealer eksempelvis vil kunne udnyttes 

til bolig- og erhvervsformål. 

 

Side 7, sidste afsnit, venstre spalte. 

Det følger af dette afsnit, at kommunerne skal forhold sig til mulighederne for byomdannelse og 

fortætning af allerede udnyttede arealer. Det fremgår dog samtidig af vejledningen, at det er 

kommunerne selv, som vurderer, om disse arealer skal indgå i rummelighedsopgørelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at kommunerne skal forholde sig til mulighederne for 

byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer. Det er dog ønskeligt, at der i 

vejledningen opstilles nærmere kriterier for, hvordan kommunerne skal forholde sig til 

byomdannelse og fortætning af allerede udnyttede arealer. Et kriterium kunne eksempelvis være 

udnyttelsen af eksisterende infrastruktur og offentlig service (børneinstitutioner m.m.), jf. afsnit 4 på 

side 5 i vejledningen om byvækst. 

 

Side 7, 1. afsnit, højre spalte  

Det fremgår af afsnittet, 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 er udlagt før 1. januar 2017 og ikke er 

byggemodnet.  

 

Dette påstås ændret, således at ”mindre bysamfund i byzone med ingen eller stærkt begrænset 

befolkningstilvækst” ændres til ”mindre bysamfund i byzone i tilbagegang”, jf. bemærkningerne til 

nr. 18 i betænkning over forslag til lov om ændring af lov om planlægning, s. 11. 

 

Det er derfor Landbrug & Fødevarer opfattelse, at kommunerne i deres opgørelse af den 

eksisterende rummelighed også skal forpligtes til at medtage eksisterende udlagte arealer i 

tilknytning til mindre bysamfund med ingen eller stærkt begrænset befolkningstilvækst.  

 

Side 8, afsnit 2 

Landbrug & Fødevarer foreslår at der i vejledningen opstilles krav til kommunernes redegørelse for 

det dokumenterede nettobehov. 

 

Side 8, afsnit 5 

Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at trin 3.2 om omfordeling i vejledningen om byvækst 

udbygges væsentligt, således at det bliver lettere for kommunerne at identificere, hvilke arealer der 
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kan indgå i en omfordeling. Samtidig bør der også i trin 3.2 redegøres for, hvordan det sikres, at de 

arealer der udtages, friholdes til fortsat landbrug eller skovbrug. 

 

4. Indefra og ud 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt at planloven lovfæster princippet om, at byudviklingen skal 

ske indefra og ud, jf. planlovens § 11 a, stk. 8. Det bør dog tilstræbes at der opnås en fast 

afgrænsning mellem by og land, således at landbrugets fremadrettede drift og udviklingsmuligheder 

sikres, jf. bemærkningerne til loven, s. 68: ”Princippets formål er at undgå spredt bebyggelse i og 

ved byerne eller i det åbne land samt at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by.” 

 

Side 10, 1. afsnit 

I vejledningens kapitel 4 fremgår det, at hensigten med at lovfæste princippet om, at byudviklingen 

skal ske indefra og ud, er blandt andet at sikre en effektiv udnyttelse af de investeringer, der 

foretages i infrastruktur.  

 

Da det ofte er landbrugsarealer, som bliver inddraget til byudvikling, bør det også omtales i afsnit 4 

at hensigten med at begrænse spredt bymæssig bebyggelse i landzonen er at forebygge, at 

landbrugets drift og udviklingsmuligheder begrænses. 

 

Side 10, 2. afsnit 

Det følger af afsnittet at byudvikling i kystnærhedszonen, normalt skal ske bagved eksisterende 

bebyggelse, eller som ”hulopfyldning” mellem to områder i by- eller landzone.  

 

Landbrug & Fødevarer noterer sig at dette fremgår af lovbemærkningerne. Som det fremstår, er det 

dog alt for upræcist, hvorfor det bør beskrives mere detaljeret i vejledningen. Hvor lang afstand må 

der eksempelvis være mellem de to områder ved ”hulopfyldning”? 

 

Specifikke bemærkninger til udkast til vejledning om detailhandelsplanlægning 

 

Side 14, afsnit 6 

Det synes at fremgå af afsnittet, at det er en forudsætning for anvendelse af de overflødiggjorte 

bygninger, at de ikke har været anvendt igennem længere tid. Dette mener Landbrug & Fødevarer 

ikke der er grundlag for, hvorfor det påstås at denne del af teksten skal fjernes fra afsnittet.   

 

 

Såfremt der er spørgsmål til bemærkningerne, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

Virksomheds- & Bedriftsmiljø 

 

D +4533394656 

M +4551671549 

E HBK@lf.dk 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20161/lovforslag/L121/20161_L121_som_fremsat.pdf

