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1.1 VÆKST OG AREALANVENDELSE I BY- OG LANDZONE 

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 energiproduktion.  

 

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, indkøbsmuligheder mv. Planlovens § 1 og § 11 a og 

lovforarbejderne til lov nr. 571 af 24. juni 2005.  

 

� 1.1.5 Udlæg af nye erhvervsarealer langs motorveje skal begrænses. Udlæg følger 

de almindelige principper om indefra og ud, og de udlagte arealer skal reserveres 

til transporttunge virksomheder, som pga. behov for godstransport har behov for 

en nærhed til de overordnede veje. Planlovens § 1, stk. 1 

(bæredygtighedsbegrebet).  

 

� 1.1.6 Kommuneplanens retningslinjer for nye byudviklingsområder skal ledsages 

af retningslinjer for beliggenhed af trafikanlæg, så der også er planlagt for den 

fremtidige betjening via det fremtidige lokale vejnet og dets forbindelser til det 

overordnede vejnet. Planlovens § 1 og § 11 a, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 og 

lovforarbejderne til lov nr. 571 af 24. juni 2005.  
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� 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. Lovforarbejderne 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 rammer for lokalplanlægning. Planlovens § 11 b, stk. 1.   

1.2 DETAILHANDEL 

Kommunernes detailhandelsplanlægning skal understøtte de eksisterende bymidter. 

Tilstedeværelsen af butikker i bymidterne kan være med til at fastholde bymidternes øvrige 

funktioner som kulturelle tilbud, caféer og restauranter mv. 

 

Krav til den kommunale planlægning 

� 1.2.1 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for den kommunale 

detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, 

lokalcentre, områder til butikker med særligt pladskrævende varer og eventuelle 

aflastningsområder, samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til 

butiksformål og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte 

områder, jf. §§ 5 l-5 r. De afgrænsede områder skal vises på kort. Planlovens § 11 

a, stk. 1, nr. 3. 

 

� 1.2.2 Arealer til butiksformål skal som hovedregel udlægges i bymidten, og 

bydelscentre og lokalcentre må ikke blive så store, at de reelt udgør en 

konkurrent til bymidten. Planlovens § 5 m, stk. 1 og 5p, stk. 1 og 2. 

 

� 1.2.3 Der skal være et passende forhold mellem de enkelte centerområders 

størrelse og indbyggertallet (behovet) i det opland, de betjener. Planlovens § 5 p, 

stk. 1 og 2. 

 


