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Indstillingsnotat 
Forespørgsel om muligheden for at planlægge for storparceller

Beslutningstema
Udvalget for Teknik drøfter mulighederne for at planlægge for storparceller.

Økonomi
Ingen bemærkninger.  

Historik
Ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling
På baggrund af et ønske fra formanden for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff tages 
spørgsmålet om planlægning af storparceller op til drøftelse.

Historisk
I en periode indtil 2010 har det været muligt at planlægge for jordbrugsparceller, hvilket 
vil sige små hobbylandbrug på mellem ½ og 1ha. 

I forbindelse med kommuneplanrevision 2013 bad staten nogle kommuner om at konse-
kvensrette kommuneplanerne for at fjerne ordet ”jordbrugsparceller”, idet begrebet ikke 
længere eksisterede indenfor den fysiske planlægning. Endvidere bad staten kommuner-
ne om at fjerne retningslinjer for store parceller, der beskrev tætheder under 10 boliger 
pr. ha, idet staten betragtede, det som ekstensiv byvækst. Til kommuneplanerne 2013 
har staten nedlagt adskillige veto, hvor kommuneplanerne har indeholdt udlæg jord-
brugsparceller og retningslinjer for størrelser på storparceller, da det stred mod de stats-
lige interesser om blandt andet at begrænse arealforbruget. 

I dag
Planlovens §11 bestemmer at kommunerne skal fastsætte retningslinjerne for udlæg af 
arealer til byzoner ud fra overvejelser om de samlede arealforbrug i planperioden på 12år 
til byformål og byvækstens fordeling mellem de enkelte byer i kommunen. 

Kommunerne har i december 2015 fået en oversigt over de statslige interesser i kommu-
eplanlægningen 2017, der opsætter nogle retningslinjer, som kommuneplanlægningen 
ikke må stride imod. De statslige interesser er lovbestemte.

”Det er en statslig interesse at sikre, at der fastholdes en klar grænse mellem land og by, 
og at egentlig byvækst sker i byzone eller i direkte tilknytning til eksisterende byer, og at
byvækst sker indefra og ud. Ligeledes er det et overordnet hensyn, at der ikke inddrages
mere areal til byvækst, end der reelt er behov for. Det skal sikre bedst mulig udnyttelse 
af investeringer i eksisterende service og infrastruktur og hindre spredt bebyggelse i det 
åbne land, der som udgangspunkt skal forbeholdes til jordbrugserhvervet og energipro-
duktion. 
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Krav til den kommunale planlægning
1.1.1 Der må ikke inddrages mere areal til byvækst, end det er nødvendigt for at
dække det forventede behov til nye boliger og erhvervsarealer i den kommende
planperiode (12 år), og arealforbruget til disse formål skal begrænses. Behovet
opgøres som udgangspunkt i fremskrivninger fra Danmarks Statistik eller anden
dokumenteret metode, som kommunen vælger. Planlovens § 11 og lovforarbejderne til 
lov nr. 571 af 24. juni 2005, § 11 a, stk. 1, nr. 1.

1.1.2 Byvækst skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder og skal ske
indefra og ud. Lovforarbejderne til lov nr. 571 af 24. juni 2005, § 11 a, stk. 1, og
hele formålet med opdelingen i by- og landzoner, jf. § 34.

1.1.3 Byvækst skal ske i byzone, og muligheder for byomdannelse og fortætning
af allerede udlagte arealer skal undersøges, inden der inddrages nye arealer til
byvækst. Planlovens § 11, § 11 a, stk. 1, nr. 2, § 11 d.

1.1.4 Byer, hvor der sker byvækst, skal udpeges i kommuneplanen (bymønster),
og udpegningerne skal ske på baggrund af samlede overvejelser om udnyttelse af
allerede foretagne investeringer i eksisterende infrastruktur og offentlig service,
forudsætninger om nødvendig ny infrastruktur samt lokaliseringen af arbejdspladser, ind-
købsmuligheder mv. Planlovens § 1 og § 11 a og lovforarbejderne til lov nr. 571 af 24. 
juni 2005.”

”1.1.7 Kommuneplanens retningslinjer for landzoneadministrationen skal sikre, at spredt 
bebyggelse til boliger og erhverv m.v. i det åbne land undgås. Planlovens §§ 1 og 11 a, 
stk. 1, nr. 1 og hele formålet med opdelingen i by- og landzoner, jf. lovens § 34. Lovfor-
arbejderne til lov nr. 571 af 24. juni 2005.

1.1.8 Mulighederne for byggeri ved landsbyer i landzone skal angives ved at afgrænse 
landsbyerne på kort og fastsætte bestemmelser for byggeri mv. i kommuneplanens ram-
mer for lokalplanlægning. Planlovens § 11 b, stk. 1.”

Administrationen vurderer ikke, at de statslige interesser i kommuneplanlægningen er 
blevet mere lempelig, og er derfor også noget uforstående overfor ministerens udmel-
ding. (se bilag 2)

Måske fremtidig
Forslaget til den nye planlov beskriver, at staten fremadrettet vil komme med færre ind-
sigelser imod byvækst i det åbne land. Det betyder, at det bliver kommunerne, der skal 
sikre, at der ikke udlægges for store arealer til byvækst. For at give kommunerne klarere 
rammer for at varetage denne opgave, præciseres det i planlovgivningen, hvornår der 
kan udlægges nye arealer til byvækst. (foreslåes indsat i § 11a, stk. 6-13)

”Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan kun udlægge et nyt areal til byzone, hvis der samtidig 
udtages et andet areal med en tilsvarende størrelse udlagt til byzone, jf. dog stk. 7. Hvis 
det areal, som udtages, er byzone, jf. § 34, stk. 2, skal kommuneplanen indeholde ret-
ningslinjer for tilbageførsel af arealet til landzone.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan udlægge et nyt areal til byzone, uden samtidig at ud-
tage et andet areal med en tilsvarende størrelse udlagt til byzone, hvis der i en 12-årig 
periode, jf. § 11, stk. 1, er et dokumenteret behov for udlægning af yderligere areal til 
byzone.

Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens 
metoder til opgørelse af behovet for udlægning af yderligere areal til byzone, som skal 
benyttes til opfyldelse af kravet efter stk. 7.
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Stk. 9. Et nyt areal til byzone, jf. stk. 6 og 8, skal placeres i direkte tilknytning til eksiste-
rende bymæssig bebyggelse i byzone.”

Forslaget til den nye planlov ligner meget den nuværende lov med principperne om, at 
planlægningen skal foregå indefra og ud, der må ikke udlægges for store arealer til by-
vækst og ved kommuneplanrevisionen skal rammerne gennemgås for at udtage de ikke 
realiserbare rammer eller omfordele rammerne. På baggrund af en befolkningsanalyse og 
prognose kan der udlægges nye rammer. Forslaget til den nye planlov lægger op til, at 
det er staten, der fastsætter analysemetoden, i forhold til nu hvor der er metodefrihed.
Forslaget til den nye planlov præciserer ikke metoden, der skal danne grundlag for udlæg 
af nye rammer. 

Kommunerne har ikke modtaget de nye statslige interesser i kommuneplanlægningen 
2017.

Muligheder
Udmeldingen fra ministeren er ikke helt i overensstemmelse med de vetoer staten nedla-
ge på flere kommuneplaner ved sidste kommuneplanrevision.
Det foreslås, at administrationen udarbejder et konkret lokalplanforslag for et område, 
der på baggrund af områdets sammensætning som helhed sikrer, at statens interesse om 
at forhindre ekstensiv byvækst og arealfortolkning bliver overholdt.

Kommunikation
Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag
Aflyste bestemmelser i Cirkulære nr. 35 af 03/06/2005 om varetagelse af de jordbrugs-
mæssige interesser under region-, kommune og lokalplanlægning mv. 
Aflyste Lokalplanvejledning – landsby med jordbrugsparceller.
Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015

Administrationen indstiller
- at administrationen ser på mulighederne for at udarbejde et konkret lokalplanfor-

slag for storparceller.

Bilag:
1. Indstillingsnotat
2. Brev fra ministeren
3. Uddrag fra de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017
4. Uddrag fra forslag til lov om planlægning


