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Planlovens § 11b, stk. 2

Kommuneplanen kan indeholde retningslinjer for 
beliggenheden af arealer til lokalisering af 
landbrugets driftsbygninger og driftsanlæg inden for 
de udpegede særligt værdifulde landbrugsområder



Strukturudviklingen i landbruget

• 7-8.000 heltidsbedrifter i 2015 mod 25.000 i dag
• Op mod 2 mill. m2 nyt byggeri hvert år de kommende 

10 år
• Anlæg med op til 12.000 m2 under tag



Den kommunale opgave

• Naboer
• Varetagelse af vandkvalitet
• Beskyttelse af lokale og regionale naturværdier
• EU-forpligtigelser i forhold til Natura2000- og 

vandrammedirektiverne



Planlovens § 11b, stk. 2

• Hensynet til landbrugserhvervets 
udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed

• Imødegå konflikter mellem landbrugsbyggeri og 
naboer, landskab og natur



Overflødige landbrugsbygninger

• I dag godt 100 mill. m2 driftsbygninger i alt
• Heraf er mindst 60 mill. m2 overflødige
• 30 mill. m2 kan bruges til andre formål
• 30 mill. m2 bør rives ned
• 60.000 beboelsesbygninger bliver frigjort fra 

traditionel landbrug de næste 10 år.



Kommuneplanen som administrationsgrundlag

• Planlovens landzonebestemmelser
• Husdyrgodkendelsesloven

• Præcise retningslinjer
• Retningslinjer skal altid give mulighed for en konkret 

vurdering
• Ikke umiddelbar retsvirkning for borgerne



Lokalplanlægning ??

• Ejendommens størrelse
• Bebyggelsens beliggenhed på ejendommen
• Anvendelse af bygningerne
• Udformning, anvendelse og vedligeholdelse af arealer



Ny plantype skal udvikles

• Varetage hensynet til landskab, natur og bosætning 
ved lokalisering af landbrugsbyggeri

• Udpegning af arealer vil kunne konkretisere 
administrationsgrundlaget for 
landzoneadministrationen

• Borgerinformation om, hvor nyt byggeri kan 
forventes



Retningslinjer

• En konkret vurdering

• Ved skønsmæssige afgørelser

• Landzonesager 
Det der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt og 
ligger i tilknytning til ekst. bygn.

• Husdyrgodkendelsesloven
Tilladelser og godkendelser



Retningslinjer

• ”Ulovlig” retningslinje
”I særlige landskabsområder kan der ikke opføres nyt 
byggeri, der ikke er tilpasset landskabet”

• ”Lovlig” retningslinje
”I særlige landskabsområder bør der ved 
administration af lovgivningen stilles krav om 
landskabsmæssig tilpasning af nyt byggeri”



Retningslinjer

• § 11b, stk. 2 er grundlag for en ”positiv” planlægning 
for landbrugsbyggeri

• Fx arealer til udflytning af landbrug

• At undgå eller begrænse nye aktiviteter fx 
boligbyggeri eller rekreativ anvendelse



Retningslinjer

Overflødige landbrugsbygninger

Retningslinjer om nedrivning eller anden anvendelse 
af utidssvarende og overflødiggjorte 
landbrugsbygninger



Vilkår

Overflødige landbrugsbygninger

• Vilkår om nedrivning ved tilladelse til nyt
• Vilkår om nedrivning til nyt efter endt anvendelse



Udviklingsprojekter

• Ringkøbing-Skjern Kommune
• Randers og Favrskov kommuner
• Ringsted Kommune
• Juridisk analyse af § 11b, stk. 2

www.fremtidsgaarde.dk
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