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Oversigt – landbruget og landskabet 

• Planlægning - kommuneplaner 

– Generelt om kommuneplaner 

– Særlige retningslinjer for landbrug (”positive”) 

– Andre retningslinjer (”negative”) 

– NB: Ej lokalplaner, jf. pl. § 15, stk. 5 (HR) 

– NB: Cirk. 9174/2010 (jordbrugsmæssige int.) 

• Enkeltsagsbehandling 

– Husdyrgodkendelsesloven 

– Landzonebestemmelserne 

• NB: Anden lovgivning (EU’s landbrugsordn., nbl. mv.) 
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De ”nye” kommuneplaner 

• Hovedstruktur 

– Overordnede mål 

• Retningslinjer – pl. § 11a, bl.a. 

– Jordbrugsmæssige interesser, herunder særlig 

værdifulde jordbrugsområder (nr. 10) 

– Arealer til driftsbygninger på store husdyrbrug (nr. 11) og 

fælles biogasanlæg (nr. 5) 

– Naturbeskyttelsesinteresser (nr. 14) 

– Landskabelige bevaringsværdier (nr. 16) 

• Rammebestemmelser (for lokalplaner) 
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Kommuneplanens retningslinjer – hvad kan 

de? 

• Styre den fremtidige arealanvendelse 

• Koordinere og prioritere forskellige 

arealanvendelsesinteresser 

• Rammestyrende  ift. anden planlægning 

• Administrationsgrundlag for enkeltsagsbehandling 

mv. 

– NB: Konkret skøn i hver sag!!  

• Ikke umiddelbart bindende for borgerne 
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Et eksempel - husstandsvindmøller 

• Kommuneplanretningslinje: …husstandsvindmøller skal 

placeres mindst 250 m fra nabobeboelse … må ikke 

opstilles i beskyttelsesområder, større uforstyrrede 

landskaber mv… 

• Afslag på landzonetilladelse til mølle ca. 100 m fra 

nærmeste nabobeboelse (i åbent og fladt landskab) 

• NMK: .. Kommuneplanens retningslinjer fritager ikke 

kommunen fra at foretage en konkret vurdering.. Kan ikke 

med retningslinjerne indføre forbudszoner, da der så ikke 

foretages en konkret vurdering… Ophævelse og 

hjemvisning. 

• J.nr. NMK-31-00505 af 16. februar 2012 
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Særlige retningslinjer for landbrugsbygninger 

-   pl. § 11a nr. 11 og § 11b, stk. 2  
• Pl. § 11a nr. 11: Kommuneplanen skal indeholde 

retningslinjer for ”beliggenheden af arealer til lokalisering af 

driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug” 

– Pl. § 11a, nr. 11 giver pligt til en positiv udpegning for store 

husdyrbrug 

• Pl. § 11b, stk. 2: Kommuneplanen kan indeholde 

retningslinjer for andre forhold …., herunder beliggenheden 

af arealer til lokalisering af landbrugets driftsbygninger og 

driftsanlæg (inden for de udpegede særlig værdifulde 

landbrugsområder) 

– Pl. § 11b, stk. 2 giver mulighed for en positiv udpegning for 

landbrugets driftsbygninger generelt 
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”Positiv” udpegning – pl. §§ 11a nr. 11 + 11b, stk. 
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• Lovbemærkningerne til § 11a: ”der er alene tale 

om en positiv udpegning…, som ejere af 

husdyrbrug kan vælge at benytte sig af …” 

• Hindrer ikke etablering uden for de udpegede 

områder 

• En alternativ placeringsmulighed, f.eks. ved 

– Nyetablering af (store) husdyrbrug 

– Større udvidelser af husdyrbrug i landskabeligt sårbare 

områder 

– Skal indgå i sagsbehandlingen efter husdyrbrugloven! 

• Samtænke med biogasanlæg, infrastruktur mv. 
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Andre kommuneplanretningslinjer (”negative”)  

• Særlige landskabsinteresser 

• Lokale/regionale naturinteresser 

• Kulturhistoriske interesser 

• Rekreative interesser 

• Vandmiljø?  

– indgår i vandplaner mv. 

• Ikke specifikt rettet mod husdyrbrug 

• Ikke ”forbudszoner” 

• Grundlag for enkeltsagsbehandling 

– Hvad er særligt vigtigt/værdifuldt? 
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Enkeltsagsbehandling - husdyrbrug 

• Husdyrgodkendelsesloven 

• Landskab 

– Landskabsvurdering i alle sager - §§ 19, 22, 23 og 31 

• Behov for præcisering af reglerne 

• Kommuneplanretningslinjer skal indgå 

– Ikke afslag pga. landskabshensyn (HR) 

• Vilkår om beliggenhed og udformning 

• Henvise til alternative placeringer 

• Lokale/regionale naturinteresser (kommuneplan) 

– Krav vedr. maks. N-merdeposition (ammoniakfølsomme) 

• Natura 2000 og vandmiljø reguleres detaljeret  
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Enkeltsagsbehandling – andre landbrug 

• Landzonetilladelse? 

– HR: ej landzonetilladelse til erhvervsmæssigt nødvendigt 

byggeri for ejendom, jf. § 36, stk. 1, nr. 3 

– U: 

• Ikke erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommen 

• Placering uden umiddelbar tilknytning til eksisterende 

bebyggelse - § 36, stk. 2 (beliggenhed & udformning) 

• Byggetilladelse? 

– BL § 16 jf. BR10 

– ”lovbunden” – kommuneplanen har begrænset 

betydning (dog § 6D ”god helhedsvirkning”) 

• Andre tilladelser? Evt. nbl. 
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Landbruget, landskabet og kommuneplanen! 

• Kommuneplanen 
– Tænk ”positivt” 

– Hvad er vigtigt og værdifuldt 

– Gode retningslinjer for enkeltsagsbehandling 

– Ikke ”enkeltsagsbehandling” i kommuneplanen 

• Enkeltsagsbehandling 
– Konkret vurdering i hver sag 

– Husdyrbrug reguleres  

• Husk landskabsvurderingen 

– Andre landbrug reguleres kun i begrænset omfang 

• Skab større sammenhæng 
– Pas på ”trafiklys-modellen” 
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Tak for opmærksomheden 
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