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Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 6. oktober og har følgende 

bemærkninger.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det fremsatte forslag om ophævelse af kravet om dispensation for til- 

og ombygning af helårshuse op til et samlet bruttoetageareal på 500 m
2
 og tilbygning til 

virksomheder, der er indrettet i en overflødiggjort bygning, med indtil 500 m
2
 i landzone (§ 17, stk. 4 

nr. 3 og 5), positivt. 

 

I tilknytning her til finder Landbrug & Fødevarer det hensigtsmæssigt, hvis der gennemføres 

yderligere ændringer i bestemmelserne i § 17, stk. 4, således at der er fuld overensstemmelse 

mellem planloven og naturbeskyttelsesloven på dette område: 

 

§ 17, 4, nr. 1: 

Det foreslås, at § 17, stk. 4. nr. 1, i naturbeskyttelsesloven også ophæves således, at det ikke 

kræver dispensation fra skovbyggelinjen ved opførelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri på 

en ejendom, der drives som en del af en landbrugsbedrift sammen med andre 

landbrugsejendomme, hvis byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften. 

 

Ved ændringen af planloven blev også undtagelsen i planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, udvidet, så også 

byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for en landbrugsbedrift, jf. § 2, stk. 3, i landbrugsloven, 

er omfattet af undtagelsen. Det er derfor en naturlig konsekvens at de foreslåede lempelser i 

naturbeskyttelsesloven også indebærer ophævelse af § 17, stk. 4, nr. 1. 

 

Det er mindre betænkeligt at ophæve naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 4, nr. 1, idet der er krav om 

en konkret vurdering af, om et byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende bedrift. 

Opførelse af byggeri i henhold til § 36, stk. 1, nr. 3, må derfor kun ske efter forudgående 

anmeldelse til kommunen, som skal påse, om betingelserne efter § 36, stk. 1, nr. 3, er opfyldt, og 

vurdere, om byggeriet opføres som erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms 

drift eller for den landbrugsbedrift, som består af den pågældende ejendom og andre ejendomme 

og arealer, jf. planlovens § 38, stk. 2. 

 

Det er vurderingen, at der, jf. både lovbemærkninger (L 121 – 2016/2017) og ordlyden af 

planlovens § 38, stk. 2, i almindelighed må påregnes en vis sammenhæng mellem byggeriet og 

ejendommens størrelse i vurderingen af den erhvervsmæssige nødvendighed for bedriften.  

 

I øvrigt gælder der også fortsat efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 3 jf. stk. 2, et krav om 

landzonetilladelse, hvis bygningen ikke opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Derudover 
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kan bygningernes størrelse set i forhold til bedriftens samlede arealer eller byggeriet eller 

driftsformens industrielle karakter betyde, at der er krav om landzonetilladelse. Hensynet til de 

landskabelige interesser vil derfor i disse tilfælde blive varetaget i forbindelse med behandlingen af 

en landzoneansøgning. 

 

Endeligt skal det bemærkes, at husdyranlæg ikke er omfattet af planlovens § 36, stk. 1, nr. 3, 

hvorfor der her fortsat vil gælde et krav om dispensation fra skovbyggelinjen ved byggeri, der 

opføres som erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften men ikke erhvervsmæssig nødvendigt for 

den pågældende ejendom. Forslaget om at ophæve § 17, stk. 4. nr. 1, i naturbeskyttelsesloven vil 

derfor ikke medføre nogen ændring for husdyranlæg. 

 

§ 17, stk. 4, nr. 4: 

Det foreslås, at § 17, stk. 4. nr. 4, i naturbeskyttelsesloven også ophæves således, at det ikke 

kræver dispensation fra skovbyggelinjen ved opførelse af en bolig på en landbrugsejendom, hvis 

areal overstiger 30 ha, når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til 

en medhjælper 

 

Hvis boligen opføres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse kræver det tilladelse til 

udformning og beliggenhed i medfør af planlovens § 36, stk. 2. Hvis den opføres i tilknytning til 

eksisterende bebyggelse er der efter Landbrug & Fødevarers vurdering ikke nogen nævneværdig 

forskel i forhold til en til- eller ombygning af et helårshus op til på 500 m
2
. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Karen Post 

Chefkonsulent 

D: 33 39 46 52 

M: 22 99 84 83 

E: kpo@lf.dk 


