
 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

 

Sammenhængende 
landbrugsplanlægning 
 

Åben Land Konference d. 30. maj 2012 

v. Helga Grønnegaard 



 

 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  
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•Ny pjece om sammenhængende landbrugsplanlægning. 
Inspiration til kommunerne 

•Nyt udviklingsprojekt om landbruget og landskabet i 
kommuneplanen 

 
 

 
 
 
 

Det positive samspil mellem landbrugets store 
bygninger samt landskabet og naturen 
 
Hvordan? 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 3 

Nye store anlæg i landskabet  
- skal håndteres i planlægningen 

Energiaftale 2012-2020 

- Forbedret støtte til biogas 

- Taskforce til at understøtte 
biogasprojekter 

- Biogasrejseholdet videreføres 

Liberalisering af 
landbrugsloven:    

-Mulighed for jordløse brug  

Intet loft over antallet af 
dyreenheder 

 

 

 

 

 

    

I kommuneplanrevisionen i 2013 skal store husdyrbrug og fælles 
biogasanlæg indgå i den samlede afvejning af arealinteresserne 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 4 

   

 

 

 

 

Energiaftalen fyrer op under biogassen 

De økonomiske rammevilkår forbedres  og medfører stor interesse for 
biogasanlæg 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 5 

Nye planemner  
Hvad er meningen? 

En samlet planlægningsmæssig vurdering skal 
sikre:  

- En hensigtsmæssig beliggenhed af de store 
bygninger og anlæg i forhold til omgivelserne   

-Synlighed over områder med 
investeringssikkerhed i kommuneplanen 

 

Udviklingen af landbrugserhvervet i kommunen baseres på en samlet 
vurdering – og ikke ved konkret sagsbehandling 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

Krav til kommuneplanen 

1) Retningslinjer, der positivt 
udpeger arealer til fælles biogasanlæg og 
store husdyrbrug.  

2) Kort, der viser de afgrænsede 
positivområder.  

3) Rammer for lokalplanlægningen, når et 
fælles biogasanlæg er lokalplanpligtigt.  

Planlægningen adskiller sig ikke fra de øvrige 
planemner i kommuneplankataloget 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

Sammenhængende landbrugsplanlægning 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 8 

Pjecen er udarbejdet i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, KL, 
Naturstyrelsens Biogassekretariat og Statsforvaltningen Nordjylland 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 9 

Nyt udviklingsprojekt: Landbruget og 
landskabet i kommuneplanlægningen 

Fokus på planlægning for biogasanlæg og store landbrugsbygninger, 
så de går hånd i hånd med natur og landskab 

 

Metoder og værktøjer fra konkrete 
eksempelkommuner stilles til 
rådighed for alle kommuners 
arbejde med 
kommuneplanrevisionen i 2013 

 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 10 

 

 

 

 

 

Ny inspiration til kommunerne  

Projektet vil tage afsæt i eksisterende viden, rapporter og projekter og 
bygge oven på med metodeudvikling, værktøjer og konkrete erfaringer 
fra eksempelkommuner.  



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 11 

 

 

• Tre kommuners forestående planrevision 

• Case-beskrivelse af tværkommunalt samarbejde i Trekantområdet 

• Visionsworkshop i efteråret 2012 

 

Udgangspunkt 
 

Faaborg-Midtfyn, Esbjerg og Skive kommuner får hjælp til 
at tænke nyt 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 12 

Hvordan kan kommuneplanlægningen bidrage til: 

1) at styrke landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og sikre 
investeringssikkerhed 

2) at imødegå konflikter mellem landbrugsbyggeri og landskab, natur og 
naboer 

3) synergieffekter ved en samlet landbrugsplan 

  

 

 

Forventede resultater 

De nye metoder, erfaringer og løsninger  - fx formuleringer af 
retningslinjer, nye måder at inddrage interessenter mv. - samles i et 
inspirationshæfte til kommunerne, som publiceres i december 2012  



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

SIDE 13 

• Det nye energiforlig sætter pres på                                     
kommunernes biogasplanlægning 

• Fremtiden vil kræve sammentænkning                                                   
af landbrugs- og naturinteresser 

• Der er behov for smarte løsninger –                                          
kommunerne efterspørger                                                          
lettilgængelige analyser, metoder                                                 og 
værktøjer 

 

 

 

KL som partner 

KL kan bidrage til at skabe legitimitet om projektets resultater blandt 
kommunerne samt sikre en bred formidling    

 



Tekst starter uden 

 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

 

Landbruget og landskabet i kommuneplanen - styregruppemøde d. 10. maj 2012 SIDE 14 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 

mailto:nst@nst.dk
http://www.naturstyrelsen.dk/

