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Erhvervsstyrelsen 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

hoeringplan@erst.dk 

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til forslag til Landsplanredegørelse 2018, j.nr. 2018-

9295. 

 

Erhvervsstyrelsen har den 4. juli 2018 udsendt forslag til Landsplanredegørelse med høringsfrist 

den 12. september 2018.  

 

Landbrug & Fødevarer er overordnet set positivt indstillet overfor forslag til Landsplanredegørelse 

2018, som følger op på regeringens initiativer for at sikre et Danmark i bedre balance, og som skal 

skabe bedre rammer for vækst og beskæftigelse. 

 

Mere tekstnære bemærkninger fremgår af bilag 1. Herunder finder Landbrug & Fødevarer det 

væsentligt, at omtalen af ”produktionserhverv” (side 4-5) samt ”jordbrug og store husdyrbrug” (side 

6) omtales direkte i teksten. 

 

Såfremt der er spørgsmål eller problemstillinger, der ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed. 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henrik Borg Kristensen 

Chefkonsulent 

 

D 33 39 46 56 

M 30 70 31 19 

E hbk@lf.dk 
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Sidetal  Indhold Tekst Kommentar/forslag til ændret tekst 

4-5 Kapitel 1. Bedre rammer 

for kommunernes fysiske 

planlægning. 

Planlovens formål er blandt andet at fremme, at 

der i den fysiske planlægning skabes gode 

rammer for erhvervsudvikling og vækst ved, at 

der sker en afvejning af samfundets interesser i 

arealanvendelsen, hvor der både er plads til 

byudvikling, landbrug, vindmøller, 

sommerhusområder og natur mv., og hvor 

potentielle miljøkonflikter i videst mulig omfang 

skal søges undgået. Den 

kommunale planlægning skal således tage 

højde for, at Danmarks areal er grundlag for 

mange forskellige interesser og samtidig en 

begrænset ressource. 

 

Produktionserhverv bør til tilføjes til sætningen således: ” 

[…] hvor der både er plads til byudvikling, landbrug, 

produktionserhverv, vindmøller, sommerhusområder og natur mv. 

[…]” 

 

Endelig skal Landbrug & Fødevarer foreslå, at nedstående tilføjelse 

føjes til tekstafsnittet, således at det også fremgår at miljøkonflikter i 

nogle tilfælde skal undgås, jf. planlovens § 15b, stk. 1.  

 

”[…] hvor potentielle miljøkonflikter i videst mulig omfang skal og i 

nogle tilfælde helt søges undgået. Den kommunale planlægning skal 

således […]” 

  

5 Kapitel 1. Bedre rammer 

for kommunernes fysiske 

planlægning. 

I områder med lokale udfordringer, eksempelvis 
i visse landdistrikter og kystområder, kan 
kommunerne i dag skabe nye 
udviklingsmuligheder 
lokalt eksempelvis ved at planlægge for 
turismeudvikling og omdannelse af mere 
attraktive landsbyer. 
 

Anvendelse af ordet ”omdannelse” leder tanken hen på 

omdannelseslandsbyer, som ikke nødvendigvis er attraktive, men 

derimod har til formål at skabe attraktive landsbyer og retter sig i mod 

landsbyer i tilbagegang. Det foreslås, at der står udvikling af 

attraktive landsbyer (Planlovsforslaget side 13)  

6 Kapitel 1. Bedre rammer 

for kommunernes fysiske 

planlægning. 

 

I forbindelse med byvækst skal kommunerne i 

deres planlægning fortsat iagttage, at 

arealudlæg til byvækst svarer til det forventede 

behov og den forventede udvikling inden for den 

12-årige planperiode. For at understøtte 

kommunernes planlægning for byvækst, er der 

Der mangler en henvisning til byomdannelse og fortætning samt til 

at arealforbruget skal begrænses til det mindst mulige, herunder 

principperne om at tilbageføre byområder af samme størrelse ved 

udlæg af nye byvækstarealer. Det er ikke kun et spørgsmål om at 

opgøre behovet. Det er i høj grad et spørgsmål om at minimere 

behovet. 
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udviklet en ensartet metode til kommunernes 

opgørelse af det lokale behov for nyudlæg til 

byvækst, som kommunerne skal benytte. For at 

understøtte kommunernes planlægning for 

byvækst er der desuden udgivet ”Vejledning om 

byvækst”, Erhvervsstyrelsen 2017, der blandt 

andet beskriver, hvordan kommunerne skal 

redegøre for behovet for at inddrage nye arealer 

til byvækst på baggrund af behovsopgørelsens 

resultater. 

 

 

6 Kapitel 1. Bedre rammer 

for kommunernes fysiske 

planlægning 

Mindre statslig 

indblanding i 

kommunerne 

Med den nye planlov fra juni 2017 er de 

væsentlige nationale interesser derfor fokuseret 

inden for fire interesseområder: 1) vækst og 

erhvervsudvikling, 2) natur- og miljøbeskyttelse, 

3) kulturarvs- og landskabsbevarelse samt 4) 

hensyn til nationale og regionale anlæg. 

 

Landbrug & Fødevarer skal foreslå at teksten vedrørende 

interesseområde 1) ændre til følgende: ”1) vækst og 

erhvervsudvikling, herunder jordbrug og store husdyrbrug”. Der 

henvises til pkt. 1.3 i ”Oversigt over nationale interesser i 

kommuneplanlægningen” 

 

Derved sikres det, at kommunerne er opmærksom på, at landbruget 

er en national interesse, som kommunerne skal tage hensyn til i 

deres planlægning.  

 

7 Kapitel 1. Bedre rammer 

for kommunernes fysiske 

planlægning, Kortere 

høringsfrister og 

administrative lettelser  

 

Kortere høringsfrister og administrative lettelser Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at det i afsnittet bør 

fremhæves, at kommunerne i den tidlige planlægningsfase opfordres 

til at inddrage relevante interessenter, hvis en plan kan få direkte 

betydning for disse, således at der skabes forum for en dialog ud 

over de lovfastsatte offentlighedsperioder. Tidlig dialog er typisk 

mere konstruktiv ens at afgive høringssvar på fremlagte planforslag. 
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12 Kapitel 3. Nye 
udviklingsmuligheder I 
landdistrikterne 

Regeringen bidrager med moderniseringen af 
planlovens landzonebestemmelser til at skabe 
vækst og udvikling i hele landet, og hensynet 
om vækst og udvikling indgår blandt andet i 
landzonebestemmelserne ved at give 
jordbrugserhvervet gode vækst- og 
udviklingsmuligheder. 

Nedstående tilføjelse bør føjes til afsnittet, således at det også 

fremgår at miljøkonflikter ved husdyrbrug skal undgås, jf. planlovens 

§ 15b, stk. 1.  

 

Kommunerne skal i deres planlægning tage hensyn til eksisterende 

husdyrbrug, herunder deres drifts og udviklingsmuligheder, så 

miljøkonflikter undgås. 

 

 

12 Kapitel 3. Nye 
udviklingsmuligheder I 
landdistrikterne 

Kommunerne kan eksempelvis i landsbyer 
tillægge hensynet til vækst og udvikling 
betydelig vægt. 

Det er positivt, at det anføres, at kommunerne, i overensstemmelse 

med formålsparagraffen, kan tillægge hensynet til vækst og udvikling 

betydelig vægt. Det synes dog ikke at fremgå af lovforarbejderne, at 

dette hensyn er begrænset til landsbyerne. Dette hensyn kunne også 

være gældende ved landzonetilladelser til ikke-erhvervsmæssigt 

byggeri og udvidelse af erhvervsvirksomheder i det åbne land ud 

over de i loven fastsatte rammer. Dette bør præciseres. 

 

13 Kapitel 3. Nye 

udviklingsmuligheder 

I landdistrikterne, Mere 

tidssvarende rammer for 

landbrugserhvervet 

 

Landbrugs- og fødevareerhvervet er et af de 
erhvervsområder, hvor danske virksomheder 
står stærkt internationalt, og som spiller en stor 
rolle for vækst og udvikling i landdistrikterne. 
 

Teksten er væsentlig og god, men den savnes afspejlet i beskrivelser 

af vækst og udviklingsmuligheder. 
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