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KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst

KL kvitterer for fremsendelse af udkast til bekendtgørelse om 
planlægning for udlægning af nyt byzoneareal.  

KL er meget tilfreds med, at der med bekendtgørelsesudkastet lægges 
op en mere nuanceret regulering af fremtidige udlæg til byzone, herunder 
særligt at der gives mulighed for at tage afsæt i konkrete, lokale 
forventninger til og viden om fremtidig vækst. 

KL vil også gerne kvittere for, at bekendtgørelsen giver mulighed for at 
der kan tages hensyn til fx graden af byggemodning på de enkelte 
arealer samt til udviklingen i den demografiske sammensætning.

Ligeledes er det særdeles positivt, at uudnyttede arealer i 
landzonelandsbyerne som udgangspunkt ikke skal medtages i 
rummeligheds opgørelsen. 

Med bekendtgørelsen får kommunerne samlet set en højere grad af 
frihed og fleksibilitet i planlægningen for fremtidig byvækst, end der var 
lagt op til i det oprindelige lovforslag. 

Generelle bemærkninger 
Med det fremsendte materiale lægges som nævnt op til en højere grad af 
metodefrihed i reguleringen af byudlæg. Det er væsentligt, at dette 
afspejles i den kommende vejledning på området. 
 
Flere kommuner arbejder med andre modeller end lige Danmarks 
statistik da disse har vist sig at være mere præcise og derfor også mere 
relevante at anvende i en fremadrettet planlægning. Det må forventes at 
sådanne metoder nu kan komme i spil jf. bekendtgørelsesteksten. 

Af bekendtgørelsen fremgår det, at kommunen kan udlægge nyt areal til 
byzone, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme 
størrelse. Det bør være sådan, at ganske små arealer i en ujævn bykant 
kan inddrages i byzone, uden at kommunen skal udtage andre arealer. 

Det kan fx dreje sig om små arealer som ved historiske tilfældigheder er 
blevet liggende i landzone mens byzone og/eller infrastruktur næsten har 
omringet det fra alle sider. Sådanne arealer kan typisk alligevel ikke 
bruges til rentabelt landbrug. 
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Endvidere bør rummeligheds- og behovsopgørelsen, som det også er i 
dag, ikke omfatte arealer udlagt til offentlige formål. Bl.a. fordi behovet 
for arealer til offentlige formål kan variere voldsomt og ikke forudsiges ud 
fra historiske data, men alene vurderes ud fra kommunens forventede 
byggeaktivitet i den 12 årige planperiode. 

Med den nye planlov er der stort fokus på de fremtidige rammer for 
produktionserhverv og virksomheder generelt. I den forbindelse skal der 
gøres opmærksom på, at der ift. meget pladskrævende virksomheder kan 
være tilknyttet væsentlige arealbehov. Det er væsentligt, at disse behov 
kan tilgodeses, uden at en enkelt eller to virksomheder i en kommune, 
lægger beslag på hele det tilladte arealudlæg. Dette bør beskrives i en 
vejledning.

En anden problemstilling handler om ikke-realiserede arealer der er 
udlagt til bestemte formål, uden at grundejer ønsker at realisere en 
planlægning. Sådanne arealer kan låse for ny-udlæg et andet sted. Det 
bør i særlige tilfælde være muligt at udtage sådanne låste arealer fra 
restrummelighedsopgørelsen. 

Detaljerede bemærkninger 
Bekendtgørelsesteksten (nugældende som forslag) opererer med, at 
kommunerne skal fastsætte retningslinjer for udlæg af arealer til byzone 
og nu kan udlægge nyt byzoneareal. 

Brugen af begrebet ”byzone” giver allerede i dag anledning til 
misforståelser, da afvejningen af samfundsinteresserne i 
arealanvendelsen sker if. udlæg af arealer til byvækst/byformål i 
kommuneplanen – og ikke når/såfremt arealerne overføres til byzone via 
en lokalplan. Det foreslås, at der i bekendtgørelsesteksten anvendes ord 
som "byvækst" eller "byformål" i stedet.  

Med venlig hilsen

Marie Louise Madsen
Kontorchef, KL's kontor for Teknik og Miljø
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