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Oversigt over arbejdsgruppens anbefalinger 

Anbefaling Implementering 
1. Arbejdsgruppen anbefaler, at flere 

ombygninger, herunder ombygninger i 
etageboligbygninger og kontorejendomme, 
undtages for byggesagsbehandling eller 
anmeldelse. 

Forudsætter ændring af 
bygningsreglementet 

2. Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres 
en certificeringsordning for transportable 
konstruktioner. 

Forudsætter ændring af byggeloven 

3. Arbejdsgruppen anbefaler, at der ses 
nærmere på muligheden for at indføre 
typegodkendelser af modulbyggeri. 

Forudsætter ændring af byggeloven 

4. Arbejdsgruppen anbefaler, at 
bygningsreglementets 
bebyggelsesregulerende bestemmelser 
omskrives, så de bliver lettere at forstå. 

Forudsætter ændring af 
bygningsreglementet 

5. Arbejdsgruppen 	anbefaler, 	at 	der 	ses 
nærmere på, hvordan arealberegninger i 
byggeloven og BBR-loven kan ensrettes. 

Forudsætter et større udredningsarbejde i 
forhold til BBR-loven og 
bygningsreglementet. 

6. De kommunale repræsentanter anbefaler, at 
anmeldelsesbegrebet afskaffes, mens 
erhvervsorganisationerne anbefaler, at det 
bibeholdes. 

Forudsætter en ændring af 
bygningsreglementet. 

7. Arbejdsgruppen anbefaler, at der ses 
nærmere på, om byggetilladelsers varighed 
kan forlænges fra det nugældende 1 år til 
f.eks. 3 år for at sikre overensstemmelse 
med planlovgivningens regler. 

Forudsætter en ændring af byggeloven og 
en nærmere analyse af 
hensigtsmæssigheden af at forlænge 
varigheden. 

8. Arbejdsgruppen anbefaler, at det skal være 
muligt at ophæve en lokalplan uden, at der 
skal laves en ny lokalplan for området. 
Herudover ønsker arbejdsgruppen en 
vejledning i, hvornår der er lokalplanspligt 
for et byggeri. 

Arbejdsgruppen 	anbefaler 	endvidere, 	at 
kravet om landzonetilladelse ved opsætning 
af 	antenner 	på 	eksisterende 	master 
ophæves, 	når 	der 	i 	forvejen 	er 	givet 
landzonetilladelse til masten. 

Forudsætter medvirken fra 
Miljøministeriet/Miljøstyrelsen. 

Miljøministeren har allerede gennemført de 
anbefalede ændringer vedrørende 
lokalplaner blandt andet gennem en 
ændring af planloven i foråret 2012. 

9. Arbejdsgruppen anbefaler, at kravet om, at 
kommunen skal kontrollere, at vvs-, gas- og 
elinstallationer skal være udført af en 
autoriseret fjernes. 

Forudsætter medvirken fra 
Sikkerhedsstyrelsen.. 



10. Arbejdsgruppen anbefaler, at 
jordforureningsloven ændres, så kommunen 
i forbindelse med byggesagsbehandlingen 
skal høre Regionsrådet i færre sager. 

Forudsætter medvirken fra 
Miljøministeriet/IVIiljøstyrelsen. 

11. Arbejdsgruppen anbefaler, at henholdsvis 
Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen 
skal forhåndsgodkende byggeri, så der 
undgås efterfølgende ændringer. 

Forudsætter medvirken fra 
Beredskabsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. 

12. Arbejdsgruppen anbefaler, at mulighederne 
for gratis adgang til dokumenter fra 
tingbogen undersøges, herunder de 
økonomiske konsekvenser. 

Forudsætter medvirken fra 
Domstolsstyrelsen. 

13. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunen 
udarbejder en oversigt over relevant anden 
lovgivning, som er relevant for en 
byggesag. 

Kræver ikke regelændringer. 

14. Arbejdsgruppen anbefaler, at reglerne om 
etablering af faskiner ved enfamilieshuse 
lempes. 

Forudsætter medvirken fra 
Miljøministeriet/Miljøstyrelsen. 

15. Arbejdsgruppen anbefaler, at klager over 
kommunens afgørelser i byggesager 
behandles af Natur- og Miljøklagenævnet i 
stedet for statsforvaltningerne. 

Forudsætter ændring af byggeloven og lov 
om Natur- og Miljøklagenævnet. Kræver 
medvirken fra Miljøministeriet. 

16. Et flertal i arbejdsgruppen anbefaler, at der 
ikke indføres lovbestemte tidsfrister i 
byggelovgivningen. 

Landbrug og Fødevarer anbefaler derimod, 
at der arbejdes videre med at analysere 
muligheden for at tidsfrister til sikre 
hurtigere sagsbehandlingstider. 

Kræver ikke umiddelbart ændringer. 

17. Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres 
krav om, at alle kommuner skal 
offentliggøre servicemål for 
sagsbehandlingstider på byggesager. 

Kræver ændring af byggeloven. 

18. Arbejdsgruppen anbefaler, at det skal være 
obligatorisk for kommunerne at udfylde de 
felter, der gør det muligt at registrere 
nettosagsbehandlingstider (dvs, fratrukket 
den tid, kommunen venter på materiale fra 
ansøger) i BBR. 

Arbejdsgruppen anbefaler samtidig, at 
Energistyrelsen offentliggør 
nettosagsbehandlingstider og servicemål 
sammen med bruttosagsbehandlingstiden. 

Kræver ændring af BBR-bekendtgørelsen, 
som hører under Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter. 

19. Arbejdsgruppen anbefaler, at alle 
kommuner stiller det 

Kræver ikke lovændring eller ændring af 
bygningsreglementet. 



standardansøgningsskema, som 
kommunerne og branchen har udarbejdet i 
fællesskab, til rådighed for ansøgerne. 

20. Arbejdsgruppen anbefaler, at der indføres 
regler om, at kommunerne kan lukke sager, 
såfremt ansøger ikke indsender det 
materiale, som er nødvendigt for at kunne 
behandle sagen. 

Skal udarbejdes under hensyntagen til 
forvaltningslovens bestemmelser om 
kommunens oplysningspligt og pligt til at 
varsle borgere før f.eks lukning af sager. 

21. Arbejdsgruppen 	anbefaler, 	at 	der 	ses 
nærmere på, hvordan kommunerne kan 
organisere byggesagsbehandlingen som one 
stop shop, f.eks. ved formidling af best 
practice på området. 

Arbejdsgruppen anbefaler ikke lovgivning 
på området. 

22. Arbejdsgruppen anbefaler, at der arbejdes 
videre med digitalisering af 
bygges agsbehandlingen. 

23. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at der 
fastsættes regler om obligatorisk brug af det 
digitale system, som KL og kommunerne er 
ved at udarbejde, når det er velfungerende 
og implementeret i alle kommuner. 

Kræver ændring af byggeloven. 

24. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne i 
højere 	grad 	benytter 	sig 	af 	private 
rådgivere, 	køber 	bistand 	hos 	større 
kommuner eller går sammen flere 
kommuner for at sikre, at de fornødne 
tekniske kompetencer er til stede i 
kommunen. 

Kræver ikke lovændring eller ændring i 
bygningsreglementet. 

25. Arbejdsgruppen anbefaler, at kommunerne 
tilrettelægger arbejdsgange m.v. med 
henblik at sikre en effektiv sagsbehandling, 
f.eks. ved at henvise borgerhenvendelser til 
en særlig telefonlinje, og ved en øget 
vejledningsindsats til ansøgerne, f.eks. via 
kommunernes hjemmesider. 

Kræver ikke lovændring eller ændring i 
bygningsreglementet. 

Arbejdsgruppen peger på muligheden for at 
samle byggesagsbehandlingen i større 
enheder for at opnå tilstrækkelig kritisk 
masse i f.eks. de tekniske kompetencer, 
men peger på, at dette kræver nærmere 
undersøgelser. Arbej dsgruppen kommer 
derfor ikke med en anbefaling. 

Ingen anbefaling 





dsEober 2012 
pL E N R G 

TYRELSEN 

NOTAT 
	

14. august 2012 

J.nr. 4301-1001-4548 
Ref. ST/bha 

Biogas Taskforce basisnotat 

Det indgår i Energiaftalen af 22. marts 2012, at: 

"Der nedsættes en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter 
med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020. Såfremt der ikke 
er den fornødne udvikling i nye projekter i 2012-13, er parterne enige om i 2014 at drøfte 
andre muligheder for at fremme biogasudbygningen, herunder konkrete forslag, der inde-
bærer aftagepligt. Der afsættes 9,6 mio. kr . i 2012-2015 til taskforcen til understøttelse af 
udbygning af biogas." 

Formål med Biogas Taskforce 

Formålet med taskforcen er at klargøre: 

- Om biogasudbygningen foregår, og fremover kan forventes at foregå, i et tempo og på 
en måde, der lever op til de politiske forventninger og mål. 

- Hvilke barrierer, herunder finansielle, der evt. fortsat findes for udbygningen af bio-
gas, og hvordan de kan overvindes. 

- Hvordan den konkrete indpasning af biogas i energisystemet kan foregå - teknisk, or-
ganisatorisk mv. 

- Hvilke mulige roller biogas kan spille i energisystemet på længere sigt. 
- Hvilke nye politiske initiativer, der kan være behov for, for at indfri politiske mål på 

området på kort og lang sigt. 

Taskforcens opgaver 

Taskforcen har hovedfokus på den konkrete indpasning af den nye biogasproduktion i energi-
forsyningen, herunder anvendelsen af gassen, den hertil nødvendige infrastruktur og aftale-
forhold. 

Målet er at sikre effektiv og hensigtsmæssig indpasning af biogas i energiforsyningen, der er i 
overensstemmelse med politiske mål og sigtelinier, bl.a. at op til halvdelen af husdyrgødnin-
gen skal bioforgasses i 2020. Arbejdet skal favne både de konkrete projekters aktuelle udfor-
dringer og biogassens rolle som fleksibel og regulerbar VE-form på længere sigt. 

KLIMA-, ENERGI- OG 
BYGNINGSMINISTERIET 
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Taskforcen vil inddrage de relevante ministerier og aktører på området og gennemføre arbej-
det i samarbejde med dem. Taskforcen vil gennem denne dialog søge at fremme udbygningen 
indenfor de grænser, der sættes af ressourcer og af det forhold, at taskforcen ikke kan bidrage 
til konkrete projekter på en ansvarspådragende måde. 

Taskforcen vil kortlægge nye biogasanlæg under planlægning, potentielle gasaftagere og den 
relevante biogasinfrastruktur. Kortlægningen skal danne grundlag for at vurdere om udbyg-
ningen foregår i et tilstrækkeligt tempo og hensigtsmæssigt ud fra politiske mål på området. 
Hvis dette ikke er tilfældet, vil taskforcen undersøge, hvad de væsentligste barrierer er, og 
hvordan de kan overvindes. 

På grundlag af kortlægningen og aktørinddragelsen og som grundlag for at udarbejde politiske 
anbefalinger skal de problemstillinger, der er fundet at være særlig relevante, analyseres nær-
mere med bistand fra konsulenter. Det kan være analyser af 

- finansieringsmodeller for biogasanlæg og mulighederne for at udbrede disse, 
- den forventede fremtidige biogasproduktion 
- hvordan den konkrete indpasning af biogas i energisystemet kan forventes at ske med 

den nuværende incitamentstruktur, 
- økonomiske og andre konsekvenser af alternative konkrete indpasninger af biogas i 

energiforsyningen, 
- konkrete rørføringer og vurdering af opgradering alternativt til direkte indfødning af 

biogas i kraftvarmeværker, 
- muligheder for sæsonregulering af biogasproduktion f.eks. gennem anvendelse af 

energiafgrøder og konsekvenser heraf, 
- virkninger af mulige nye politiske initiativer og reguleringer — for aktører og samfund, 

Taskforcen vil undersøge og beskrive biogassens mulige rolle og potentiale som regulerbar 
vedvarende energikilde i det fremtidige energisystem. Fokus vil her især være på, hvordan 
biogassens fordele som regulerbar energikilde udnyttes bedst muligt under hensyn til miljø, 
økonomi mv. Der kan opstilles forskellige mulige udviklingsspor og for hvert spor vurderes 
fordele og ulemper for samfundet som helhed og for den enkelte aktør, mulige incitamenter 
mv. Det analyseres nærmere om reguleringen bør finde sted i anlæg, lagre eller naturgassy-
stern. Beskrivelsen vil danne grundlag for forslag til langsigtede pejlernærker, som den kort-
sigtede indpasning og udbygning skal ses i forhold til. 

Taskforcen vil afrapportere i 2013. Afrapporteringen vil bestå i en hovedrapport, der sammen-
fatter ovenstående, og beskriver om yderligere initiativer er nødvendige og i så fald hvilke. 

Projektorganisation 

Projektledelse  
Taskforcen ledes af Energistyrelsen. 

Tværministeriel arbejdsgruppe  
Biogas Taskforce vil arbejde tæt sammen med Fødevareministeriet og Miljørninisteriet. Før-
ste møde i den tværministerielle arbejdsgruppe blev afholdt den 14. august. 
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Aktørgruppe  
Følgende aktører er blevet inviteret til at deltage i arbejdet: Brancheforeningen for Biogas, 
Landbrug & Fødevarer, KL, Dansk Fjernvarme, Energinet.dk , Foreningen af danske biogas-
anlæg, HMN Naurgas Fyn, Dong Energy, Biogassekretariatet, Foreningen Danske Kraftvar-
meværker, Danmarks Naturfredningsforening, Det økologiske Råd og Vedvarende Energi. 
Første møde med aktørgruppen afholdes den 23. august. 

Konsulentbistand 
Energistyrelsen vil inddrage relevante konsulenter til at bistå med analyser mv. Inddragelsen 
sker via et udbud, og konsulenter forventes at kunne vælges i begyndelsen af september 2012. 

Øvrige ressourcepersoner 
Udover ovenstående vil andre ressourcepersoner og forskere blive inddraget ad hoc. 

Relationer til andet arbejde på området 

Biogas Rejsehold  
Biogassekretariatet under Naturstyrelsen har til opgave at bistå kommunerne med lokalisering 
af nye konkrete biogasanlæg og planlægningsprocesserne i forbindelse hermed. Rejseholdet 
fortsætter sit arbejde frem til 2020 og vil i perioden have et tæt samarbejde med taskforcen. 
Det er aftalt, at samarbejdet vil fokusere på information og erfaringer med den konkrete ud-
bygning, barrierer, analyser og handlemuligheder. Rejseholdets og taskforcens opgaver sup-
plerer hinanden, idet rejseholdet fokuserer på at hjælpe de konkrete anlæg gennem planpro-
cessen, mens taskforcen fokuserer på overordnede politiske virkemidler og på indpasningen af 
biogassen i energisystemet på en måde, der opfylder politiske mål. 

NaturErhvervsstyrelsens anlægstilskud til biogas  
NaturErhvervsstyrelsen giver anlægsstilskud til nye biogasanlæg. Tilskuddet er blevet øget fra 
maksimalt 20% til 30% af investeringen. Der er ansøgningsfrist den14. september 2012, hvor 
de indkomne ansøgninger vil blive behandlet i et sagkyndigt biogasudvalg. NaturErhvervsty-
relsen kan ikke uden samtykke fra ansøgerne videregive oplysninger om konkrete ansøgte 
projekter, men vil i det omfang, det kan lade sig gøre indenfor forvaltningslovens rammer og 
under forudsætning af samtykke fra ansøgere stille informationer om planlagte anlæg mv. til-
rådighed for taskforcen. 

Gasinfrastrukturanalyse  
Som opfølgning på Energiaftalen gennemføres en analyse af den optimale fremtidige anven-
delse af gas-infrastrukturen i Danmark i overgangsfase og i en fremtid uden naturgas. Frem-
skrivninger af energiforsyning og energiforbrug og det fremtidige behov for lager- og trans-
missionskapacitet vil indgå i analysen. Det samme vil de tekniske og økonomiske potentialer 
for anvendelse af VE-gas i naturgassystemet.Analysen skal være færdig i 2013. 

Bioenergianalyse  
Som opfølgning på Energiaftalen gennemføres en analyse af dansk bioenergi med fokus på at 
udnytte biomasse effektivt og sikre miljømæssig bæredygtighed. Biogas vil også blive analy-
seret nærmere i denne sammenhæng og relevante resultater fra Biogas Taskforcens arbejde vil 
blive inddraget. 
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Analvse af økonomien i biogasanlæg. 
Fødevareøkonomisk Institut gennemfører for Fødevareministeriet en opdatering af beregnin-
gerne for økonomien i biogasanlæg. Som led i opdateringen planlægges der gennemført en 
workshop september/oktober mellem interessenter på området med henblik på sikring af stør-
re sammenlignelighed i beregning af økonomien i biogasproduktion. 

Teknologiske udviklingsprojekter  
EUDP og de andre energiforskningsprogrammer støtter en række teknologiske udviklingspro-
jekter, som peger på en række udvildingsmuligheder for biogas. De sigter bl.a. på at udnytte 
nye biomasser f.eks. halm og andre restprodukter bedre i biogasanlæg. Andre projekter kigger 
på hvordan vi kan bruge det biologiske materiale fra husholdningsaffald effektivt i biogasan-
læg. Endelig kigger andre projekter på hvordan man kan opgradere CO2-delen af biogassen 
med brint så al kulstoffet i biogassen konverteres til ren metan. 

GUDP støtter ligeledes en række teknologiske udviklingsprojekter bl.a. omkring optimering 
af anvendelsen af forskellige fraktioner af husdyrgødning og behandlet husdyrgødning i bio-
gas. 

Erfaringer fra disse projekter vil blive inddraget i arbejdet. 

Tidsplan 

Taskforcens arbejde påregnes faseopdelt med henblik på at sikre høj effektivitet og samtidig 
fleksibilitet overfor de nye udviklinger og spørgsmål, som må forventes at komme efterhån-
den: 

Startfase frem til 1. oktober 2012:  

Indholdet af arbejdet i 2012-2013 (opgaver, problemstillinger, analyser m.m.) defineres så 
præcis som muligt. Det afklares herunder, hvad de deltagende parter — og andre parter — vil el-
ler forventes at kunne bidrage med. Det afklares samtidig, hvordan taskforcearbejdet bedst 
muligt supplerer og inkluderer andre relevante igangværende initiativer. 

Startfasen påtænkes indledt med en gennemgang af, hvilke generelle temaer og spørgsmål, de 
deltagende parter især anser for vigtige for taskforcens arbejde. I startfasen vil det også være 
relevant at identificere den litteratur i form af aktuelt udarbejdede analyser, som med fordel 
kan indgå i grundlaget og udgangspunktet for taskforcearbejdet. 

Det vil i denne fase blive afklaret hvordan taskforcen skal håndtere spørgsmålet om finansie-
ring af biogasanlæg, herunder hvori de konkrete finansieringsmæssige barrierer består og 
hvilke mulige løsninger, der bør analyseres nærmere. 

Startfasen afsluttes med udfærdigelse af en organisations- og arbejdsplan for midtfasen frem 
til udgangen af 2013. 

Side 4 



Midtfase, oktober 2012 til ultimo 2013:  

Gennemførelse af den fastsatte arbejdsplan, herunder gennemførsel af kortlægninger og ana-
lyser, der belyser temaerne: 
• Har udbygningen tilstrækkeligt tempo, jf. målsætningen om anvendelse af 50 pct. af  hus-

dyrgødningen i 2020? 
• Gennemgang af de konkrete projekter og de barrierer, de oplever. 
• Gasafsætning, de vigtigste kraftvarmeværker og tilslutningspunkter til naturgasnettet. 
• Aftaleforhold, gennemgang af typiske vanskeligheder og løsninger herpå. 
• Biogassens rolle som fleksibel VE-form på længere sigt. 

Midtfasen afsluttes med en afrapportering (1. udgave). Rapporten skal omfatte diskussion af 
og evt, anbefalinger af nye lovinitiativer, som måtte anses for påkrævede for effektiv og hen-
sigtsmæssig indpasning af biogas i energiforsyningen, herunder aftagepligt. 

Slutfase, 2014-2015:  

Slutfasen defineres i forlængelse af midtfasen. Den endelige afklaring af, hvordan biogassen 
kan og skal indpasses i energiforsyningen på kort og lang sigt, forventes først at kunne nås i 
denne fase. 

Ressourcer 

Der er afsat 9,6 mio. kr . til gennemførelse af taskforcens arbejde i 2012-2015. Midlerne er af-
sat på følgende måde: 

2012 2013 2014 2015 
Lønmidler 1,0 1,0 - 
Driftsmidler 1,4 1,4 2,4 2,4 
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Timu d. 4. ak-doer 2011 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 
Center for Jordbrug/KVJ/LEBR/IET/LBSA 
Den 13. juli 2012 

Forslag 
til 

Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og 

lov om ændring af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast 
ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) 

(Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissi- 
oner mv. ) 

§ 1 
I lov om landbrugsejendommen, jf lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010, foretages 
følgende ændringer: 

1. § 3, stk. 1, affattes således: 
"§3. Kommunalbestyrelserne skal mindst én gang i hver valgperiode i samarbejde med 
Fødevareministeriet udarbejde og offentliggøre en analyse afjordbrugserhvervene, der 
skal sikre, at de jordbrugsmæssige interesser indgår i de regionale udviklingsplaner, 
kommuneplanerne og lokalplanerne." 

2. I § 6, stk. I, nr. 2, indsættes efter "til udstykningen": "eller til anvendelsen". 

3. I § 6, stk. 3, udgår sidste punktum. 

4. § 7, stk 3, I. pkt., affattes således: "Ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugs-
pligten ophæves på arealer under 2 ha, der ønskes erhvervet af en eller flere fysiske per-
soner, en fond, forening eller anden juridisk person til naturformål af almen samfunds-
mæssig karakter, jf. § 24." 

5. § 8, stk 5, ophæves. 
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6. I § 10, stk 1, udgår 2. pkt., og i 3. pkt. udgår ", jf. dog § 6, stk. 3, 2. pkt.," 

7. I § 10, stk 3, nr. 3, indsættes efter "opfyldt": " og" 

8. § 10, stk 3, nr. 4, ophæves. 
Nr. 5 bliver herefter nr. 4. 

9. § 10, stk 5, ophæves. 

Stk. 6 bliver herefter stk. 5. 

10. § 12, stk 3, affattes således: 

"Stk 3. Ved opgørelse af arealet efter stk. 2 medregnes ikke arealer, der er pålagt fred-

skovspligt, og arealer, der er helt uden jordbrugsmæssig værdi, herunder søarealer, 

strandbredder og lign. Der medregnes heller ikke arealer, hvor der ikke må tilføres gød-

ning efter lovgivningen eller efter en aftale med en offentlig myndighed eller ejeren af et 

vandforsyningsanlæg, hvis aftalen har en varighed på mindst 20 år." 

11. I § 14, stk I, indsættes efter "deling af fællesbo": " ved separation eller skilsmisse". 

12. I § 16, stk. 1, indsættes efter "deling af fællesbo": " ved separation eller skilsmisse". 

13. I § 17, stk 2, nr. 3, ændres "rekreative formål, eller" til: "rekreative formål,". 

14. I § 17, stk 2, nr. 4,ændres "eller lign." til: "eller lign., eller". 

15. I § 17, stk 2, indsættes efter nr. 4 som nyt nummer: 

"5) erhvervelsen sker med henblik på erhvervelse af arealer til naturformål, jf. § 24." 

16. § 20, stk 3, ophæves. 

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 3-8. 

17. I § 20, stk 6, der bliver stk. 5, ændres: "§ 10, stk. 5" til: "§ 12, stk. 3". 

18. § 29, stk 1, nr. 1, ophæves. 

Nr. 2 og 3 bliver herefter nr. 1 og 2. 

19. I § 29, stk. 3, ændres "§ 10, stk. 5" til: "§ 12, stk. 3". 
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20. I § 31, stk. 4, ændres "§ 10, stk. 5" til: "§ 12, stk. 3". 

21. I § 32, stk. 2, nr. 1, ændres "sin eller sine" til: "disse". 

22. § 32, stk 2, nr. 2, ophæves. 

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3. 

23. I § 32, stk. 2, nr. 4, der bliver nr. 3, tilføjes efter "være ejer": " eller medejer". 

24. I § 32, stk. 3, ændres "stk. 2, nr. 4" til: "stk. 2, nr. 3". 

25. I § 32, stk. 4, ændres "§ 10, stk. 5" til: "§ 12, stk. 3". 

26. I § 33, stk. 1, 1. pkt. ændres " § 10, stk. 5" til: § 12, stk. 3". 

27. Kapitel 16 ophæves. 

28. I § 37 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 

"Stk 2. Såfremt matrikulære forandringer sker som følge af ekspropriation eller kendelse 

om jordfordeling og forholdet er omfattet af § 6, stk. 1, § 10, stk. 1, eller § 29, stk. 1, skal 

der ikke foreligge erklæring fra en praktiserende landinspektør." 

29. I § 45, stk 3, udgår ", herunder om tilsyn med jordbrugskommissionernes opgaveva-

retagelse". 

30. I § 50, stk. 1, nr. 1, ændres "§ 20, stk. 1-4" til: "§ 20, stk. 1-3". 

31. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres "§ 10, stk. 6" til: "§ 10, stk. 5". 

32. I § 50, stk. 1, nr. 2, ændres "§ 20, stk. 9" til: "§ 20, stk. 8". 

§ 2 

I lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige 

formål m.m. (jordfordelingsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1275 af 2. november 2010, 

foretages følgende ændringer: 

1. § 2, stk 2-3, ophæves og i stedet indsættes: 
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"Stk 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, eller den ministeren bemyndiger 
hertil, nedsætter to jordfordelingskommissioner, der dækker områderne henholdsvis øst 
og vest for Lillebælt. 

Stk 3. Hver jordfordelingskommission består af en formand, to viceformænd og ni øvrige 
medlemmer. Medlemmerne er tillige suppleanter i den anden jordfordelingskommission." 

2. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nye stk. 4-6: 
"Stk 4. Formanden og viceformændene skal være dommere. De øvrige ni medlemmer 
skal være tre vurderingskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra erhvervs- og 
vækstministeren, tre jordbrugskyndige medlemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug 
& Fødevarer og tre medlemmer udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsfor-
ening. 

Stk 5. Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommis-
sionen af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugs-
kyndigt medlem og et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening. Formanden be-
slutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet 
i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige med-
lemmer, jf. 1. pkt. 

Stk 6. Jordfordelingskommissionen er beslutningsdygtig, når formanden eller vicefor-

manden, det vurderingskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige medlem eller 

medlemmet udpeget af Kommunernes Landsforening er til stede. I tilfælde af stemmelig-

hed er formandens eller viceformandens stemme udslagsgivende." 

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 7 og 8. 

3. I § 4, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter "underrettes": "skriftligt". 

4. I § 4, stk I, 2. pkt., udgår "ved brev". 

5. I § 4, stk. 1, 3. pkt., ændres "dagspressen" til: "lokal presse". 

§ 3  

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastlægger tidspunktet for lovens ikrafttræ-
den. 

Bemcerkninger til lovforslaget 

Almindelige bemærkninger 
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Indholdsfortegnelse: 
I. Indledning 
2. Baggrund for lovforslaget 
3. Gældende ret 
4. Lovforslagets indhold 
5. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 
6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
7. Administrative konsekvenser for borgerne 
8. Miljømæssige konsekvenser 
9. Forholdet til EU-retten 
10. Hørte myndigheder og organisationer 
11. Skematisk oversigt over konsekvenserne af forslaget 

1. Indledning 

Lov om landbrugsejendomme (landbrugsloven) 

Indtil 1990 blev landbrugsloven administreret centralt fra København. En del af loven 
(reglerne om landbrugspligt, drift, forpagtning og omlægning afjorder mellem land-
brugsejendomme) blev administreret af Matrikeldirektorat, som var en styrelse under 
Landbrugsministeriet. Lovens erhvervelsesregler blev administreret af Jordlovsudvalget, 
som blev sekretariatsbetjent afJordbrugsdirektoratet, som ligeledes var en styrelse under 
Landbrugsministeriet. 

11990 blev administrationen af landbrugsloven overført til lokale jordbrugskommissio-
ner, der blev nedsat af landbrugsministeren med hjemmel i landbrugsloven. Der blev ned-
sat en jordbrugskommission for hvert amt, og disse jordbrugskommissioner blev sekreta-
riatsbetjent af amtskommunerne. Baggrunden for denne konstruktion var et ønske om at 
styrke den lokale indflydelse på de afgørelser, der blev truffet efter landbrugsloven. 

Jordbrugskommissionerne bestod fra starten i 1990 af en formand, der skulle være jurist, 
samt to medlemmer fra hhv. Landboforeningerne og Familielandbruget. I forbindelse 
med nyskrivningen af landbrugsloven i 2004 blev det besluttet at udvide jordbrugskom-
missionerne med 2 medlemmer fra hhv. Friluftsrådet og Naturfredningsforeningen. 

I forbindelse med Strukturreformen blev det besluttet, at amterne skulle nedlægges med 
udgangen af 2006. Samtidig blev det besluttet, at der skulle nedsættes en eller flere jord-
brugskommissioner i hver region, og at disse færre jordbrugskommissioner skulle sekre-
tariatsbetjenes af de lokale statsforvaltninger. Der blev i alt nedsat 7 jordbrugskommissi- 
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oner: I Region Nordjylland, Region Sjælland og region Hovedstaden blev der nedsat en 

jordbrugskommission for hver region. I Region Midtjylland blev der nedsat 2 jordbrugs-

kommissioner for hhv, den østlige og den vestlig del af regionen, og i Region Syddan-

mark blev der ligeledes nedsat 2 jordbrugskommissioner for hhv. Sønderjylland og Fyn. 

Den hidtidige sammensætning afjordbrugskommissionerne fortsatte uændret. 

Ved den seneste ændring af landbrugsloven i 2010 blev lovens erhvervelsesregler libera-

liseret meget væsentligt på en lang række områder. Lovændringen indebar i hovedtræk, at 
landbrugsejendomme kan erhverves uden  krav om uddannelse, egen drift, overholdelse af 
arealgrænser, antal ejendomme eller afstandskrav, jf. senere. Samtidig blev reglerne for 

aktie- og anpartsselskabers erhvervelse af landbrugsejendomme lempet. Reglerne om bo-
pælspligt blev opretholdt, dog med visse ændringer. 

Endelig blev reglerne efter landbrugsloven om husdyrholdets størrelse og arealkrav ved 
husdyrhold ophævet ved lovændringen i 2010. 

Med den kraftige liberalisering af landbrugsloven, der er sket i forbindelse med lovæn-

dringen i 2010, er der et væsentligt mindre behov for kendskab til de lokale forhold. En 

stor del af kommissionernes sager er således uden besigtigelse af de fysiske forhold, hvor 

afgørelsen kan træffes på baggrund af ansøgningen med tilhørende bilag, eventuelt sup-

pleret med diverse luftfotos mv. Dette har betydet, at der ikke mere er samme behov for 

lokal indflydelse på de afgørelser, der træffes efter landbrugsloven. 

Som følge af den gennemførte liberalisering af landbrugsloven har det derfor i forbindel-

se med handlingsplanen om en "Effektiv administration i staten" været relevant at foreta-

ge en revurdering af, om den organisatoriske ramme for opgavevaretagelsen fortsat er 

den mest hensigtsmæssige i forhold til en effektiv administration af loven. 

Konklusionen er, at der ved en forenkling og samling af landbrugslovens administration i 

NaturErhvervstyrelsen vil kunne realiseres en besparelse, uden at det vil få negative kon-
sekvenser for kvaliteten af opgavevaretagelsen. 

Det foreslås derfor, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og at landbrugslovens regler 
fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen. 

Det foreslås endvidere, at kommunerne én gang i hver valgperiode i samarbejde med Fø-

devareministeriet skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse. 
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Udover forslaget om at nedlægge jordbrugskommissionerne og ændre reglerne om jord-
brugsanalyserne indeholder forslaget en række mindre ændringsforslag. Der er dels tale 
om ændringer, som alene vil gøre reglerne lettere at administrere, og dels ændringer, hvor 
den hidtidige administration har vist, at der er behov for at ændre loven. De foreslåede 
ændringer ændrer ikke ved lovens hovedsigte. 

Jordfordelingsloven 

Som konsekvens af nedlægningen afjordbrugskommissionerne er det nødvendigt at æn-
dre jordfordelingsloven, da det fremgår afjordfordelingsloven, at den samlede jordbrugs-
kommission har sæde i jordfordelingskommissionen suppleret med en dommer og et vur-
deringskyndigt medlem. 

Det foreslås derfor at ændre sammensætningen af jordfordelingskommissionerne, således 
at der oprettes en jordfordelingskommission for hver landsdel, én vest for Lillebælt og én 

øst for Lillebælt. Det foreslås, at hver jordfordelingskommission består af en formand, to 
viceformænd og ni øvrige medlemmer, jf. dog nedenfor. Formanden og viceformændene 
skal være dommere. De øvrige ni medlemmer skal være tre vurderingskyndige medlem-
mer udpeget efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren, tre jordbrugskyndige med-
lemmer udpeget efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer og tre medlemmer udpeget 
efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. 

Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen 
af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt 
medlem og et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, 
om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den 
konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlem-
mer. 

Endvidere foreslås det, at det skal være muligt at anvende digital kommunikation i for-
bindelse med indkaldelse til kendelsesmøde samt en udvidet mulighed for annoncering af 
mødets afholdelse i den lokale presse. 

2. Baggrund for lovforslaget 

Landbrugsloven 

Ved en samling af landbrugslovens administration i NaturErhvervstyrelsen vil der kunne 
opnås stordriftsfordele i sagsbehandlingen. Dette sker ved at samle administrationen ét 
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sted, så der kan etableres en mere rationel og effektiv sagsbehandling. Samtidig vil der 

opnås en mere ensartet administration for hele landet. 

Der vil kunne opnås en mere målrettet og enkel sagsbehandling, når sagerne ikke længere 

skal forelægges jordbrugskommissionerne. Desuden vil afgørelserne ligeledes kunne bli-

ve mere ensartede, når de ikke mere er afhængige af de enkelte jordbrugskommissioners 
vurderinger. 

Endelig vil der være synergier i forhold til NaturErhvervstyrelsens øvrige opgaver især 

vedr. landbrugsloven. Der vil således kunne etableres et samlet fagligt miljø, der under ét 

varetager alle de opgaver, der hidtil har ligget hos henholdsvis NaturErhvervstyrelsen, 

hos jordbrugskommissionerne og hos jordbrugskommissionernes sekretariater. På den 

måde vil der fremadrettet kunne sikres den faglige bæredygtighed og kvalitet på området. 

Samtidig vil det være lettere at tilpasse administrationen, f.eks. hvis der er behov for at 
justere praksis inden for et bestemt område. 

NaturErhvervstyrelsen samarbejder med jordbrugskommissionerne og statsforvaltninger-

ne i relation til kommunernes planlægning for så vidt angår inddragelse af landbrugsjord 

til ikke-jordbrugsmæssige formål og udarbejdelsen afjordbrugsanalyser. 

Tidligere har NaturErhvervstyrelsen og jordbrugskommissionerne brugt betydelige res-

sourcer på at gennemgå lokalplaner for at undgå, at der blev inddraget unødvendigt store 

arealer til ikke-jordbrugsmæssige formål. Der er imidlertid inden for de seneste år sket 

flere teknologiske og lovmæssige ændringer, som gør, at NaturErhvervstyrelsen i samar-

bejde med Naturstyrelsen i Miljøministeriet har vurderet, at der ikke længere er behov for 

så indgående behandling af lokalplanforslag, dvs, at der nu er tale om en mere overordnet 
tilgang til planlægningen. 

Samlet set vil omfanget af disse opgaver — og dermed det krævede ressourceforbrug — 

derfor blive reduceret i de kommende år, om end der på enkelte områder forventes en 

øget opgavebelastning. På denne baggrund er det vurderingen, at en samling af arbejdet 

med landbrugsplanlægningen mv. i NaturErhvervstyrelsen vil medvirke til at styrke den 

faglige bæredygtighed og økonomiske effektivitet i opgavevaretagelsen. 

Samtidig med forslaget om at nedlægge jordbrugskommissionerne indeholder forslaget 

en række mindre ændringsforslag. Der er dels tale om ændringer, som alene vil gøre reg-

lerne lettere at administrere, og dels ændringer, hvor den hidtidige administration har vist, 

at der er behov for at ændre loven. Der er alene tale om forslag til mindre ændringer, som 
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ikke ændrer ved lovens hovedsigte. Der kan henvises til de specielle bemærkninger til de 

enkelte ændringsforslag. 

Jordfordelingsloven 

For så vidt angår ændring afjordfordelingsloven er denne en konsekvens af nedlæggelse 

af jordbrugskommissionerne. 

Jordfordeling anvendes som et rationelt og økonomisk fordelagtigt instrument i forbin-

delse med en flerhed afjordomlægninger, idet en jordfordelingskendelse har retskraft og 

derved udgør det juridiske grundlag for jordomlægningerne. Alternativet er enkeltstående 

skødehandler, hvilket i éngennemsnitlig jordfordelingssag med 25 lodsejere indebærer 

50-100 skødehandler. 

Jordfordelinger anvendes aktuelt hovedsageligt i forbindelse med gennemførelse af of-

fentligt genererede projekter, hvor deltagelse i jordfordelingen er baseret på frivillige af-

taler. 

Det er derfor væsentligt at opretholde jordfordelinger som virkemiddel i forhold til en 

flerhed afjordomlægninger og dermed væsentligt at opretholde jordfordelingskommissi-

onerne, om end med anden sammensætning end den nuværende. 

3. Gældende ret 

Landbrugsloven 

Jordbrugskommissionerne er nedsat med hjemmel i landbrugslovens § 34-36. 

Det fremgår af lovens § 34, at fødevareministeren inden for hver region nedsætter en eller 

flere lokale jordbrugskommissioner bestående af en formand og yderligere 4 medlemmer. 

Formanden skal have bestået juridisk embedseksamen. 2 medlemmer udpeges efter ind-

stilling fra de stedlige landboforeninger og lokale familielandbrugsforeninger under 

Landbrug 84 Fødevarer, 1 medlem udpeges efter indstilling fra Friluftsrådet og 1 medlem 

udpeges efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening. 

I sager vedrørende gartnerier og planteskoler mv. udvides jordbrugskommissionen med et 

gartnerisagkyndigt medlem, der udpeges efter indstilling fra Dansk Erhvervsgartnerfor-

ening. 
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Det fremgår af lovens § 35, at Statsforvaltningerne yder jordbrugskommissionerne sekre-

tariatsmæssig bistand og afholder de med jordbrugskommissionernes virke forbundne 
udgifter. 

Endelig fremgår det af lovens § 36, at fødevareministeren kan fastsætte regler for jord-

brugskommissionernes varetagelse af opgaver efter landbrugsloven. 

Der er nedsat i alt 7 jordbrugskommissioner i de 5 regioner, heraf 2 kommissioner i hhv. 

Region Midtjylland og Region Syddanmark. Disse jordbrugskommissioner sekretariats-

betjenes af statsforvaltningerne i hhv. Aalborg, Ringkøbing, Aabenraa, Nykøbing Falster 
og København. 

Statsforvaltningerne hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet. 

Jordbrugskommissionerne administrerer det meste af landbrugsloven. Dog træffer Natur-

Erhvervstyrelsen afgørelser efter lovens § 20 om selskabers erhvervelse af landbrugs-

ejendomme, samt afgørelse i sager om forhåndsgodkendelse af fonde, foreninger og an-

dre juridiske personer i overensstemmelse med reglerne i lovens § 24 om erhvervelse af 

arealer til almennyttige naturbeskyttelsesformål. Der kan henvises til bekendtgørelse nr. 
304 af 26. marts 2010 om jordbrugskommissioner mv. 

NaturErhvervstyrelsen samarbejder endvidere med jordbrugskommissionerne og statsfor-

valtningerne i relation til kommunernes planlægning for så vidt angår inddragelse af 

landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål og udarbejdelsen af jordbrugsanalyser. 

Landbrugsloven indeholder endvidere regler om, at statsforvaltningerne mindst en gang i 

hver valgperiode skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse i samarbejde med 

kommunerne. I praksis er denne opgave varetaget af Statsforvaltningen for Region Nord-
jylland. 

Jordfordelingsloven 

Jordfordelingskommissionerne er nedsat med hjemmel i jordfordelingslovens § 2. 

De nuværende jordfordelingskommissioner består af syv medlemmer: Formanden, som er 

dommer, et vurderingskyndigt medlem samt de fem medlemmer fra den stedlige jord-
brugskommission. 
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Indkaldelse til kendelsesmødet af lodsejere, panthavere, berettigede i henhold til leje- og 
forpagtningskontrakter og øvrige rettighedshavere sker pr. brev og efter annoncering i 
Statstidende samt i dagspressen. 

4. Lovforslagets indhold 

Landbrugsloven 

Det foreslås som den væsentligste ændring, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og at 
landbrugslovens regler fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen, således at 
alle opgaver vedrørende landbrugsloven er forankret her. NaturErhvervstyrelsen vareta-
ger i dag alle styringsopgaver vedrørende landbrugsloven, herunder regeludstedelse, poli-
tisk betjening, faglig ekspertise m.v. Der vil endvidere kunne opnås en synergieffekt i 
forhold til NaturErhvervstyrelsens regionale enheder, der kan varetage besigtigelsesop-
gaver i sammenhæng med øvrige kontrolopgaver og i forhold til NaturErhvervstyrelsens 
opgaver vedrørende kort- og datagrundlag om danske arealer. 

Klage over disse afgørelser skal herefter behandles af Fødevareministeriets Klagecenter, 
som også behandler klager over andre afgørelser, som træffes af bl.a. NaturErhvervstyrel-
sen. Med den foreslåede ændring vil afgørelserne blive truffet centralt af NaturEr-
hvervstyrelsen. Dette medfører, at der ikke vil være grundlag for at afskære klager over 
skønsmæssige afgørelser. Det er dog ikke meningen, at klagecentret skal foretage besig-
tigelser. Der vil således alene blive tale om en administrativ klagesagsbehandling, hvilket 
svarer til den klagesagsbehandling, der foregår på andre områder i klagecentret. 

Jordbrugsanalyserne har hidtil været udarbejdet af statsforvaltningen i samarbejde med 
kommunalbestyrelserne, jf. lovens § 3, stk. 2. Det foreslås, at kommunerne én gang i hver 
valgperiode i samarbejde med Fødevareministeriet skal udarbejde og offentliggøre en 
jordbrugsanalyse. 

Udover forslaget om at nedlægge jordbrugskommissionerne og ændre reglerne om jord-
brugsanalyserne indeholder forslaget en række mindre ændringsforslag. 

Det foreslås at ophæve den hidtidige regel i lovens § 6, stk. 3, om, at en restparcel fra en 
landbrugsejendom ikke må nedbringes til en størrelse under 1,5 ha. Det har vist sig i 
praksis, at hvis der er ønske om en mindre parcelstørrelse, sker der blot efterfølgende ud-
stykning af den pågældende ejendom. Det er vurderingen, at den enkelte ejer selv skal 
have mulighed for at bestemme størrelsen af restejendommen, uden at være belastet af at 
skulle foretage en efterfølgende udstykning af ejendommen. 
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Endvidere foreslås det præciseret i lovens § 7, stk. 3, 1.pkt., at en eller flere fysiske per-

soner vil kunne få tilladelse til at erhverve arealer til naturformål af almen samfundsmæs-

sig karakter. Dette gælder både ved erhvervelse af arealer under 2 ha uden landbrugspligt 

og ved erhvervelse af arealer over 2 ha med landbrugspligt. 

Det foreslås, at den hidtidige regel i lovens § 10, stk. 3, nr. 4, om, at der ved udstykning 

af beboelsesbygningen fra en landbrugsejendom skal opretholdes en beboelsesbygning 

for hver 200 ha, ophæves. Baggrunden for denne regel var ønsket om at opretholde et an-

tal landbrugsejendomme, der vil kunne fungere som selvstændige driftsenheder. Det har 

imidlertid vist sig i praksis, at dette ikke opnås ved denne regel, bl.a. på baggrund af den 

kraftige liberalisering af landbrugsloven, der skete i 2010, og reglen foreslås derfor op-
hævet. 

Det foreslås, at det bliver præciseret i reglerne i lovens § 14, stk. 1, og § 16, stk. 1, vedrø-

rende arv og anpartserhvervelse, at reglerne om overtagelse af ejendomme ved deling af 

fællesbo alene gælder ved separation og skilsmisse. Reglerne har hidtil fundet anvendelse 

ved bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse samt ved fuldstændig deling af 

fællesbo ved ægtepagt. Den foreslåede ændring sker for at forhindre omgåelse af reglerne 

om fortrinsstilling ved overdragelse af ejendomme mellem ægtefæller i situationer, hvor 

der ellers ville kurine være tale om fortrinsstilling til suppleringsjord. 

Bestemmelsen i lovens § 20 om, at landmanden i et selskab kan eje sine aktier eller an-

parter via et selskab, som vedkommende selv ejer fuldt ud, foreslås ophævet som konse-

kvens af, at reglerne om bestemmende indflydelse i et selskab efter lovens § 20 også kan 

opfyldes, uden at landmanden ejer aktier eller anparter i selskabet. 

Det foreslås, at arealgrænsen på 200 ha ved supplering af landbrugsejendomme i lovens § 
29, stk. 1, nr. 1, ophæves. Forslaget har baggrund i , at der ikke mere er nogen øvre areal-
grænse for, hvor store arealer den enkelte må eje, hvorfor der ikke er behov for en be-

grænsning af arealstørrelsen på ejendomsniveau. Afstandsgrænserne ved sammenlægning 

sikrer, at der ikke opstår ejendomme med en meget uhensigtsmæssig udstrækning. 

Vedrørende fortrinsstilling foreslås det, at der ikke mere skal være et uddannelseskrav for 

den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, jf. lovens § 32, stk. 2, nr. 2. Baggrunden 

for dette forslag er, at uddannelseskravet også kan opfyldes ved i en periode at have dre-

vet en bedrift med et areal på mere end 30 ha, og at en af betingelserne for fortrinsstilling 

i forvejen er, at den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, skal være ejer af mere 

end 30 ha og selv drive jorden. I langt de fleste tilfælde vil uddannelseskravet således væ- 
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re opfyldt alene på baggrund af drift af mere end 30 ha, hvorfor det vurderes at være 

unødvendigt at kræve yderligere uddannelse. 

Jordfordelingsloven 
Det foreslås at ændre jordfordelingskommissionernes sammensætning. Formålet med for-

slaget er dels udtryk for behovet for fortsat at bemande jordfordelingskommissionerne 

efter jordbrugskommissionernes nedlæggelse, dels ønsket om at tilføre jordfordelings-

kommissionerne fornøden faglig ekspertise og brugersynspunkter. 

Forslaget til jordfordelingskommissionernes fremtidige sammensætning er inspireret af 

principperne for sammensætning af ekspropriationskommissionerne. Det foreslås, at lan-

det inddeles i to jordfordelingsområder med hver sin jordfordelingskommission, & vest 

for Lillebælt og én øst for Lillebælt. 

Det foreslås, at hver jordfordelingskommission består af 12 medlemmer, nemlig en for-

mand og to viceformænd, som er dommere, tre vurderingskyndige medlemmer, tre med-

lemmer, der repræsenterer landbrugserhvervet, samt tre medlemmer, der repræsenterer 

kommunerne. 

Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen 

af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt 

medlem og et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, 

om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den 

konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlem-

mer. 

Den nye sammensætning har til hensigt at sikre tilstedeværelsen af de faglige kompeten-

cer, som danner baggrund for afsigelse af en jordfordelingskendelse. Indholdet af en jord-

fordelingskendelse er både det juridiske grundlag for berigtigelsen af de aftalte ejen-

domsoverdragelser og afvejningen af lodsejerhensyn og andre hensyn, som fremføres 

forud for og under kendelsesmødet. 

Dommerens tilstedeværelse er garant for jordfordelingskendelsens juridiske indhold, det 

vurderingskyndige medlem påser, at der ikke sker forringelse af panthavernes sikkerhe-

der i forbindelse med jordomlægningerne, det kommunalt udpegede medlem og det jord-

brugskyndige medlem skal på hver deres område på et overordnet plan påse, at offentlige 

hensyn og lodsejerhensyn medtages i forbindelse med afsigelse af jordfordelingskendel-

se. 
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Forslaget indebærer, at i forhold til de gældende regler vil repræsentanterne for Frilufts-

rådet og Danmarks Naturfredningsforening udgå af jordfordelingskommissionen. Disse 

foreningers interesser varetages i forbindelse med planlægning og etablering af underlig-

gende projekter, f. eks. når kommunerne gennemfører vådområdeprojekter. På tidspunktet 

for afsigelse afjordfordelingskendelse er planlægningen af det underliggende projekt til-
endebragt. 

Forslaget indebærer endvidere, at der udpeges seks dommere, hvoraf de to er formand for 

jordfordelingskommissionerne, en i hvert jordfordelingsområde. De fire øvrige dommere 

er viceformænd, to i hvert jordfordelingsområde. Efter indstilling fra erhvervs- og 

vækstministeren udpeges seks vurderingskyndige medlemmer, tre i hvert jordfordelings-

område. Efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer udpeges seks medlemmer fra land-

brugserhvervet, tre i hvert jordfordelingsområde. Efter indstilling fra Kommunernes 

Landsforening udpeges seks medlemmer, der repræsenterer kommunerne, tre i hvert jord-
fordelingsområde. 

Formanden for jordfordelingskommissionen i det pågældende område afgør, hvorvidt 

vedkommende selv indtager formandshvervet i en konkret jordfordelingssag eller om en 

af viceformændene skal fungere som formand i sagen. Det er herefter den til enhver tid 

værende formand eller viceformand, som udvælger jordfordelingskommissionens øvrige 

tre medlemmer — primært inden for sit eget jordfordelingsområde, og efter behov blandt 
suppleanterne fra det andet jordfordelingsområde. 

Jordfordelingskommissionen, som er sammensat til afsigelse af en konkret kendelse, er 

beslutningsdygtig, når formanden eller viceformanden, det vurderingskyndige medlem og 

enten det jordbrugskyndige medlem eller medlemmet udpeget af Kommunernes Lands-

forening er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller viceformandens 
stemme udslagsgivende. 

Forslaget om ændring afjordfordelingslovens bestemmelser om annoncering, jf lovens § 

4, stk. 1, har til hensigt dels at muliggøre digital kommunikation i forbindelse med ind-

kaldelse til kendelsesmøder, dels at muliggøre annoncering i den lokale presse, herunder 
ugeaviser, som i stigende grad anvendes til at informere i lokalområdet. 

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 

Landbrugsloven 
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Lovforslaget er en konsekvens af regeringens krav om besparelser i statsadministrationen 
(5 % besparelsen). Besparelsen sker ved at nedlægge jordbrugskommissionerne og over-
føre deres administration af landbrugsloven til NaturErhvervstyrelsen. 

Den fremtidige administrative sagsbehandling af jordbrugssagerne hos NaturErhvervsty-
relsen vil medføre en årlig besparelse i form af lønomkostninger og overhead. Besparel-
sen vil blive tilvejebragt gennem effektiviseringer af sagsbehandlingen som følge af stor-
driftsfordele, en mere målrettet og enkel sagsbehandling - bl.a. som følge af, at sagerne 
ikke længere skal forelægges jordbrugskommissionen - samt synergier i forhold til Na-
turErhvervstyrelsens styringsopgaver vedrørende landbrugsloven (regeludstedelse, poli-
tisk betjening, faglig ekspertise m.v.). Der vil endvidere være synergier i forhold til, at 
NaturErhvervstyrelsens regionale enheder i sammenhæng med deres øvrige udgående 
opgaver kan foretage besigtigelser. 

Der vil yderligere kunne spares gennem øvrige synergier med NaturErhvervstyrelsen - 
f.eks. i forhold til kortsystemer m.v. og ved, at der i forbindelse med det lovforberedende 
arbejde vedrørende ændringen af landbrugsloven foretages en fokusering af de admini-
strative opgaver, loven vedrører, f.eks. en målretning afjordbrugsanalyseopgaven. 

Klager over jordbrugskommissionernes afgørelser har hidtil været behandlet i NaturEr-
hvervstyrelsen. Med den foreslåede ændring vil klagesagerne fremover skulle behandles 
af Fødevareministeriets Klagecenter, dvs, også i Fødevareministeriets regi. 

I alt vurderes lovforslaget at medføre en årlig besparelse på ca. 6 mio. kr . Dette dækker 
over en besparelse i de regionale statsforvaltninger under Økonomi- og Indenrigsministe-
riet på ca. 11,7 mio. kr . årligt og en merudgift i NaturErhvervstyrelsen på ca. 5,7 mio. kr . 
årligt til den fremadrettede varetagelse af opgaven (10 årsværk). 

Endvidere skal Økonomi- og Indenrigsministeriet afgive de ressourcer, som hidtil har væ-
ret anvendt til at finansiere sekretariatsbetjeningen afjordbrugskommissionerne hos 
Statsforvaltningerne - svarende til 16 årsværk. 

Det skal bemærkes, at besparelsen allerede er udmøntet på Fødevareministeriets ramme i 
forbindelse med initiativet vedrørende effektiv administration i staten. 

Jordfordelingsloven. 

Ændring afjordfordelingsloven har en afledt merudgift for Fødevareministeriet i størrel- 
sesordnen 160.000 — 200.000 kr. på årsbasis, en udgift som tidligere har været afholdt af 
Statsforvaltningen i forbindelse med driften af jordbrugskommissionerne. Beløbet udgør 
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det skønnede beløb til de kommunalt udpegede medlemmer og de jordbrugskyndige med-

lemmer, ca. 4.000 kr. pr. kendelse i honorar og kørsel til hvert af disse to medlemmer ved 
et årligt estimeret antal jordfordelinger på 20-25 stk. 

For så vidt angår dommeren og den vurderingskyndige betales honorer samt kørsel til 
disse som hidtil af Fødevareministeriet. 

Forslag til ændring af jordfordelingsloven har ingen økonomiske konsekvenser for regio-

nerne eller kommunerne, men administrativt indebærer forslaget, at Kommunernes 

Landsforening hvert fjerde år vil blive bedt om at indstille seks medlemmer til jordforde-
lingskommissionerne. 

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

7. Administrative konsekvenser for borgerne 

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 

8. Miljomcessige konsekvenser 

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 

9. Forholdet til EU-retten 

Forslaget har ingen EU-retlige aspekter 

10. Hørte myndigheder og organisationer 

Lovforslaget har været sendt i høring hos 	 
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11. Skematisk oversigt over konsekvenserne afforslaget 

Positive konsekvenser/- 
mindre udgifter 

Negative konsekvenser/- 
merudgifter 

Økonomiske konsekven- 
ser for stat, regioner og 
kommuner 

Landbrugsloven: 

Årlig besparelse på ca. 6 
mio. kr . 
Jordfordelingsloven: 

Ingen 

Landbrugsloven: 

Ingen 

Jordfordelingsloven: 

160.000-200.000 kr. årligt i 
merudgifter til honorar og kør-
sel til de kommunalt udpegede 
medlemmer og de jordbrugs-
kyndige medlemmer. 

Administrative konse- 
kvenser for stat, regioner 
og kommuner 

Landbrugsloven: 

Ingen 

Jordfordelingsloven: 

Ingen 

Landbrugsloven: 

Ingen 
Jordfordelingsloven: 

Forslaget indebærer admini-
strativt, at Kommunernes 
Landsforening hvert 4. år vil 
blive bedt om at indstille 6 
medlemmer til j ordfordelings-
kommissionerne. 

Økonomiske konsekven- 
ser for erhvervslivet 

Ingen Ingen 

Administrative konse- 
kvenser for erhvervslivet 

Ingen Ingen 

Administrative konse- 
kvenser for borgerne 

Ingen Ingen 

Miljømæssige konsekven- 
ser 

Ingen Ingen 

Forholdet til EU-retten Ingen EU-retlige aspekter 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Til nr. 1 
Det foreslås, at kommunalbestyrelserne én gang i hver valgperiode i samarbejde med Fø-
devareministeriet skal udarbejde og offentliggøre en jordbrugsanalyse. Kommunerne på- 
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lægges hermed ikke yderligere opgaver i forhold til de opgaver, kommunerne skal vare-
tage vedrørende jordbrugsanalyserne i den gældende lov. 

Til nr. 2 

Det foreslås, at ophævelse af landbrugspligt endvidere kan ske uden tilladelse efter land-

brugsloven, når der er meddelt tilladelse efter planloven til den pågældende anvendelse. 

Det vil f.eks. have betydning ved supplering af en ejendom i landzone, eksempelvis ved 

udvidelse af en fabrik, hvor der er meddelt tilladelse til anvendelse. Da der imidlertid er 

tale om en arealoverførsel, er det ikke noget, der kræver en landzonetilladelse. Når der er 

meddelt tilladelse til anvendelsen efter planloven, vil det være ubetænkeligt, at dette også 
kan ske uden tilladelse efter landbrugsloven. 

Til nr. 3 

Det foreslås at ophæve den hidtidige regel om, at en restparcel fra en landbrugsejendom 

ikke må nedbringes til en størrelse under 1,5 ha. Det har vist sig i praksis, at hvis der er 

ønske om en mindre parcelstørrelse, sker der blot efterfølgende en udstykning af den på-

gældende ejendom, hvilket ikke vil være i strid med reglerne, når blot det ikke sker sam-
tidig. 

Det er vurderingen, at det er uhensigtsmæssigt med en regel, der i realiteten er uden virk-

ning, da restejendommen med lidt ekstra arbejde alligevel vil kunne nedbringes til under 

1,5 ha blot ved gennemførelse af to handler. Den enkelte ejer skal selv have mulighed for 

at bestemme størrelsen af restejendommen, uden at være belastet af at skulle foretage en 
efterfølgende udstykning af ejendommen. 

Til nr. 4 

Det foreslås, at det præciseres i loven, at en eller flere fysiske personer vil kunne få tilla-

delse til at erhverve arealer under 2 ha til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. 

Efter retningslinjerne i landbrugslovscirkulæret vil jordbrugskommissionen kunne give 

en tilladelse hertil, men der har vist sig et behov for, at denne mulighed kommer til at 
fremgå direkte af loven. 

Erhvervelsen skal betinges af de samme forhold, som gælder efter lovens § 24. Det vil 

f.eks. være en betingelse, at der sikres offentligheden adgang til de pågældende arealer. 
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Til nr. 5 

Der er tale om en overgangsregel, som blev indføjet ved lovændringen i 2010 i forbindel-

se med, at perioden, hvor bopælspligten skal opfyldes ved erhvervelse af en landbrugs-

ejendom, blev udvidet fra 8 til 10 år. Det vurderes, at der ikke længere er behov for denne 

overgangsregel, da der nu er gået ca. 2 år siden lovændringen. 

Til nr. 6-10 

Det foreslås, at den hidtidige regel om, at der ved udstykning af beboelsesbygningen fra 

en landbrugsejendom skal opretholdes en beboelsesbygning for hver 200 ha, ophæves. 

Baggrunden for denne regel var ønsket om at opretholde et antal landbrugsejendomme, 

der ville kunne fungere som selvstændige driftsenheder. Det har imidlertid vist sig i prak-

sis, at det er tvivlsomt, om dette opnås ved denne regel, bl.a. på baggrund af den kraftige 

liberalisering af landbrugsloven, der skete i 2010, hvorefter der hverken er afstands- eller 

arealmæssige begrænsninger på erhvervelse af yderligere landbrugsejendomme. 

Da arealgrænsen på de 200 ha foreslås ophævet, er der ikke mere behov for definitionen 

af fradragsarealer i lovens § 10, stk. 5, om udstykning af beboelsesbygningen. I lovens § 

12 om personers erhvervelse af landbrugsejendomme i fri handel er der imidlertid en 

henvisning til definitionen af fradragsarealer i lovens § 10, stk. 5. Som konsekvens af, at 

lovens § 10, stk. 5, foreslås ophævet, foreslås definitionen herefter i sin helhed indsat i 

lovens § 12, stk. 3. 

Til nr. 11 og 12 

Det foreslås, at reglerne vedrørende arv og anpartserhvervelse ved overtagelse af ejen-

domme ved deling af fællesbo alene skal gælde ved separation og skilsmisse. Denne regel 

har hidtil også været brugt ved fuldstændig deling af fællesbo ved ægtepagt, hvorved reg-

lerne om fortrinsstilling har kunnet undgås. 

Til nr. 13-15 

Det foreslås, at det præciseres i loven, at en eller flere personer vil kunne få tilladelse til 

at erhverve arealer over 2 ha til naturformål af almen samfundsmæssig karakter. Efter de 

gældende regler vil jordbrugskommissionen kunne give en tilladelse hertil, men der er 

behov for at tydeliggøre denne regel. 

Erhvervelsen skal betinges af de samme forhold, som gælder efter lovens § 24. Det vil 

f. eks. være en betingelse, at der sikres offentligheden adgang til de pågældende arealer. 
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Til nr. 16 

Bestemmelsen i lovens § 20 om, at landmanden i et selskab kan eje sine aktier eller an-

parter via et selskab, som vedkommende selv ejer fuldt ud, foreslås ophævet som konse-

kvens af, at reglerne om bestemmende indflydelse i et selskab efter lovens § 20 også kan 
opfyldes, uden at landmanden ejer aktier eller anparter i selskabet. 

Det giver derfor ikke mening at opretholde en bestemmelse om, hvordan landmanden kan 
eje sine aktier eller anparter. 

Til nr. 17, 19, 20, 25 og 26 

De foreslåede ændringer er en konsekvens af, at bestemmelsen om fradragsarealer er flyt-
tet til lovens § 12, stk. 3. 

Til nr. 18 

Det foreslås, at arealgrænsen på 200 ha ved supplering af landbrugsejendomme ophæves. 

På baggrund af, at der ikke mere er nogen øvre arealgrænse for, hvor store arealer den 

enkelte må eje, er der ikke behov for en begrænsning af arealstørrelsen på ejendomsni-

veau. Afstandsgrænserne ved sammenlægning sikrer, at der ikke opstår ejendomme med 
en meget uhensigtsmæssig udstrækning. 

Til nr. 21-24 

Ved fortrinsstilling foreslås det, at der ikke mere skal være et formelt uddannelseskrav for 

den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende. Baggrunden for dette forslag er, at ud-

dannelseskravet efter de gældende regler også kan opfyldes ved i en periode at have dre-

vet en bedrift med et areal på mere end 30 ha, og at en af betingelserne for fortrinsstilling 

i forvejen er, at den, der ønsker at gøre fortrinsstilling gældende, selv skal være ejer af 

mere end 30 ha og selv drive jorden. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for et sær-

ligt uddannelseskrav, når alle ansøgerne til fortrinsstilling i forvejen selv driver den eller 
de ejendomme, som ønskes suppleret. 

I forbindelse med, at administrationen af loven centraliseres, vil det være uhensigtsmæs-

sigt at bruge lokale aviser til annoncer om fortrinsstilling. Det foreslås derfor, at der 

fremover alene vil blive annonceret efter ønsker om fortrinsstilling på NaturErhvervsty-

relsens hjemmeside. I den forbindelse vil det blive overvejet, om der skal etableres et sy- 
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stem, hvor landmænd, der ønsker suppleringsjord, vil blive orienteret om nye annonce-

ringer. 

I § 32, stk. 2, nr. 4, (som bliver nr. 3) foreslås det, at medejede ejendomme også medreg-

nes ved opgørelsen af arealet på de 30 ha. Dette har ved en fejltagelse ikke tidligere været 

tilfældet, hvilket har været ulogisk i forhold til de øvrige bestemmelser i § 32. 

Til nr. 27 og 29 

Det foreslås, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og at landbrugslovens regler frem-

over skal administreres af NaturErhvervstyrelsen. Klage over disse afgørelse skal herefter 

behandles af Fødevareministeriets Klagecenter, som ligeledes behandler klager over an-

dre afgørelser, som træffes af bl.a. NaturErhvervstyrelsen. 

Ændringen i § 45, stk. 3, er en direkte følge af, at kommissionerne nedlægges. 

Til nr. 28 

Der er ikke overensstemmelse mellem landbrugslovens krav i § 6, stk. 1, § 10, stk. 1 og § 

29, stk. 1, om erklæring fra en praktiserende landinspektør, og udstykningslovens § 24, 

som fastslår, at udstykningskontrollen i tilfælde af matrikulære forandringer som følge af 

ekspropriation eller jordfordelingskendelse varetages af vedkommende myndighed. 

Sigtet med disse erklæringer fra praktiserende landinspektør har givet været at gøre det 

muligt for Kort- og Matrikelstyrelsen at varetage udstykningskontrollen på landbrugslo-

vens område blot ved at påse, at der forelå disse erklæringer. Som konsekvens af, at ud-

stykningskontrollen i omhandlede tilfælde ikke varetages af Kort- og Matrikelstyrelsen, 

men af NaturErhvervstyrelsen, og denne myndighed enten selv eller via erklæring på an-

den måde (i kraft af metodefriheden) påser landbrugsloves bestemmelser overholdt, er 

erklæringerne ikke relevante. 

I praksis medvirker der heller ikke nogen praktiserende landinspektør, inden der afsiges 

kendelse, og forinden kendelse afsiges, er det myndigheden selv, som har pligt til at vare-

tage udstykningskontrollen. 

Det foreslås derfor, at der i disse situationer ikke skal foreligge en erklæring fra en prakti-

serende landinspektør. 
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Til nr. 30-32 

Ændringerne i lovens straffebestemmelser er en konsekvens af de foreslåede lovændrin-
ger. 

Til § 2 

Til nr. 1 

(§ 2, stk. 2) 

Den foreslåede bestemmelse er ny. Ændringen afjordfordelingslovens § 2 er en konse-

kvens af forslaget om jordbrugskommissionernes nedlæggelse, idet jordfordelingskom-

missionen hidtil har været sammensat af medlemmerne af den samlede jordbrugskom-

mission suppleret med en dommer og et vurderingskyndigt medlem. 

Ændringsforslaget indebærer, at der oprettes én jordfordelingskommission for området 
vest for Lillebælt og én for området øst for Lillebælt. 

( § 2, stk. 3) 

Den foreslåede bestemmelse er ny. Forslaget indebærer for det første, at hver jordforde-

lingskommission kommer til at bestå af tolv medlemmer: en formand, to viceformænd og 

ni øvrige medlemmer. Jordfordelingskommissionerne bliver fagligt bredt sammensat til 

gennemførelse afjordfordelinger. Formanden for jordfordelingskommissionen skal som 

hidtil være dommer. For så vidt angår den nærmere sammensætning af jordfordelings-
kommissionen henvises til stk. 4 i forslagets § 2, nr. 2. 

Den foreslås endvidere, at medlemmerne tillige er suppleanter i den anden jordforde-

lingskommission. Bestemmelsen har til formål at gøre det muligt at sammensætte en be-

slutningsdygtig jordfordelingskommission, såfremt det undtagelsesvis på grund af forfald 

ikke er muligt at sammensætte en beslutningsdygtig jordfordelingskommission i et områ-

de dækket af en jordfordelingskommission umiddelbart op til tidspunktet for arealernes 

ejerskifte i marken. Aflysning af et kendelsesmøde vil i praksis betyde, at samtlige jord-

fordelingsoverenskomster er uden gyldighed og ikke bindende for lodsejerne. For at und-

gå en sådan situation, foreslås det, at de udpegede formænd, viceformænd og øvrige med-

lemmer afjordfordelingskommissionen tillige kan fungere som suppleanter i det andet 
jordfordelingsområde. 

Til nr. 2 
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(§ 2, stk. 4) 
Den foreslåede bestemmelse er ny. 

Forslaget indebærer, at der udpeges seks dommere, hvoraf de to er formand for jordforde-
lingskommissionerne i hver landsdel. De fire øvrige dommere er viceformænd, to side-
stillede i hver landsdel. Ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri udpeger efter ind-
stilling fra erhvervs- og vækstministeren seks vurderingskyndige medlemmer, tre sidestil-
lede i hver landsdel. Efter indstilling fra Landbrug & Fødevarer udpeger ministeren seks 
medlemmer fra landbrugserhvervet, tre sidestillede i hver landsdel og endelig udpeges 
efter indstilling fra Kommunemes Landsforening seks medlemmer, der repræsenterer 
kommunerne, tre sidestillede i hver landsdel. 

I medfør af retsplejelovens § 47 a, stk. 3, foretages udpegningen af en dommer til med-
lem af et offentligt nævn af vedkommendes retspræsident. Udpegningen foretages efter 
indstilling fra Den Danske Dommerforening. 

Nedsættelse af en jordfordelingskommission i hvert af de to områder, jf. bemærkningerne 
til § 2, nr. 1, har til formål at gøre jordfordelingskommissionerne operationelle, herunder 
i henseende til transportafstande. Af hensyn hertil er det hensigtsmæssigt, at de indstille-
de medlemmer bopælsmæssigt så vidt muligt dækker hele jordfordelingskommissionens 
område. Det er dog først og fremmest de faglige kvalifikationer, der skal lægges til grund 
ved indstilling af medlemmerne. Hensynet til den geografiske dækning af området vil 
derfor kun være aktuelt i de tilfælde, hvor den indstillingsberettigede organisati-
on/myndighed har flere kandidater, der opfylder de faglige kvalifikationer. 

Forslaget indebærer endvidere, at jordfordelingskommissionen reduceres med den hidti-
dige juridiske formand for jordbrugskommissionen, det ene medlem fra landbruget, med-
lemmet fra Friluftsrådet samt medlemmet fra Danmarks Naturfredningsforening og til 
gengæld suppleres med et nyt medlem, der repræsenterer kommuneme. 

Forslaget til ændret sammensætning afjordfordelingskommissionerne har baggrund i det 
forhold, at afsigelse af en jordfordelingskendelse i det væsentligste er af teknisk karakter 
og har til formål at sikre den juridiske berigtigelse af aftalte ejendomsoverdragelser, som 
led i gennemførelse af et underliggende projekt, feks. et  vådområdeprojekt. Friluftsrådets 
og Danmarks Naturfredningsforenings interesser varetages i forbindelse med planlægning 
og etablering af det underliggende projekt. Forslaget om en kommunal repræsentant i 
jordfordelingskommissionerne er begrundet i det forhold, at kommunerne er myndighed i 
det åbne land. Forslaget om, at der fortsat skal være et jordbrugskyndigt medlem i jord- 
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fordelingskommissionerne, er begrundet i ønsket om tilstedeværelse af landbrugsfaglig 

viden i forbindelse med afsigelse afjordfordelingskendelser, som i praksis udelukkende 
vedrører omlægning af landbrugsejendomme og -arealer. 

(§ 2, stk. 5) 

Den foreslåede bestemmelse er ny. Forslaget indebærer, at antallet af medlemmer af jord-

fordelingskommissionen reduceres fra syv til fire medlemmer pr. kendelsesmøde i for-

hold til den gældende lov, da jordfordelingskommissionerne forslås sammensat af en 
formand samt tre medlemmer. 

Formanden for jordfordelingskommissionen i det pågældende område afgør, hvorvidt 

vedkommende selv vil indtage formandshvervet i en konkret jordfordelingssag, eller om 

en af viceformændene skal udpeges til at fungere som formand i sagen. Det er herefter 

den til enhver tid værende formand eller udpegede viceformand, som udvælger jordforde-

lingskommissionens øvrige tre medlemmer — primært inden for sit eget jordfordelingsom-

råde, og efter behov blandt suppleanterne i det andet jordfordelingsområde. 

Bestemmelsen tilgodeser behovet for en klar kompetenceplacering i forbindelse med 
sammensætningen af de enkelte jordfordelingskommissioner. 

(§ 2, stk. 6) 

Den foreslåede bestemmelse er ny. Bestemmelsen har til formål at tydeliggøre, hvornår 

jordfordelingskommissionen er beslutningsdygtig. Konsekvensen af bestemmelsen er, at 

jordfordelingskommissionen alene er beslutningsdygtig, når formanden eller den funge-

rende viceformand, det vurderingskyndige medlem og enten det jordbrugskyndige med-

lem eller det kommunale medlem er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
eller viceformandens stemme udslagsgivende. 

Til nr. 3 og 4 

De foreslåede ændringer har til hensigt at muliggøre digital kommunikation i forbindelse 
med indkaldelse til kendelsesmøder. 

Til nr. 5 

Den foreslåede ændring har til hensigt at muliggøre annoncering i lokale ugeaviser o.l. 

skriftlige informationskilder, som læses af de pågældende lokalområdes beboere. 
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Til § 3 

Det foreslås, at ministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. 

Tidspunktet vil blive fastlagt i forhold til processen med overflytning af medarbejdere fra 
statsforvaltningerne til NaturErhvervstyrelsen. Det forventes, at loven vil kunne træde i 
kraft den 1. juli 2013. 
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Indledning 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsy-
ninger uden for OSD (herefter blot indvindingsoplande) udgør rygraden i den fremtidige vandforsy-
ning, og er dermed en ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse. Vandplanernes retningslin-
jer 40 og 41 danner grundlaget for anvendelse af arealer og planlægning inden for OSD og indvin-
dingsoplande. Denne statslige udmelding om vandplanernes retningslinjer 40 og 41 handler om 
lokalisering af aktiviteter - herunder byudvikling — i OSD og indvindingsoplande. 

Kommunerne kan fremover planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virk-
somheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder 
(NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og 
grundvandsbeskyttelse. I OSD kan potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg endvidere 
placeres efter en supplerende redegørelse for, hvilke tekniske tiltag, kommunen vil iværksætte for at 
sikre grundvandsbeskyttelsen. 

Hovedreglen er dog fortsat, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal friholdes for byud-
vikling, og i OSD og indvindingsoplande - herunder NFI - må der ikke placeres særligt grundvands-
truende virksomheder og anlæg. 
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Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse 

Overordnet set er der to forhold, staten skal sikre i OSD og indvindingsoplande. 

For det første er det i statens interesse at sikre selve ressourcen (kvantiteten af grundvandsdannel-
sen) af vand, så der er tilstrækkeligt grundvand til at dække det nuværende og fremtidige behov for 
drikkevand og for grundvand til vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. 

For det andet har staten en interesse i at forebygge forurening fra naturligt forekommende forure-
nende stoffer og fra miljøfremmede stoffer, så de ikke forringer grundvandets og det grundvandsaf-
hængige overfladevands kvalitet. Udgangspunktet er, at drikkevand kan drikkes umiddelbart efter 
en simpel iltning og filtrering, dvs, uden rensning ved udvidet vandbehandling. 

Den administrationsmodel, som er skitseret i denne statslige udmelding, tager dels udgangspunkt 
at tilstrækkelig grundvandsdannelse skal sikres, og dels i at forurening af grundvandet skal forebyg-
ges. Derfor tages der udgangspunkt i både OSD og i NFI, som er særligt sårbare områder, hvor der 
sker stor grundvandsdannelse. 

Selvom byudvikling normalt ikke medfører, at der sker udvaskning af nitrat, kan NFI, som en ana-
logibetragtning, anvendes til at definere, hvor der bør tages særlige grundvandshensyn. Det skyldes, 
at NFI blandt andet er defineret som områder med ringe dæklag over grundvandsforekomsterne og 
stor grundvandsdannelse, hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større 
end andre steder. Som analogi kan NFI derfor betragtes som et sårbarhedsparameter, der også virker 
i forhold til pesticider og andre forurenende stoffer. NFI er således valgt som bedste tilgængelige 
parameter for vurderingen af et areals sårbarhed over for forurening af grundvandet, vel vidende at 
der ikke derved tages højde for alle faktorer i jord og grundvand, som styrer udvaskningen af alle 
pesticidstoffer. 

Miljøministeriet lægger endvidere vægt på, at den kommunale planlægning fortsat har fokus på 
byomdannelse og udvikling af tættere byer frem for inddragelse af ny bar mark til byformål. Det 
muliggør en ressourceeffektiv byudvikling med udnyttelse af private og offentlige investeringer, 
begrænser miljø- og klimabelastningen og friholder landskab og natur, herunder OSD og indvin-
dingsoplande, for byudvikling. 

Byudviklingens påvirkning af grundvandet 
Det er Naturstyrelsens (NST) og Miljøstyrelsens (MST) opfattelse, at de aktiviteter, der er forbun-
det med byudvikling, generelt er omfattet af en regulering, der sikrer, at grundvandet er tilstrække-
lig beskyttet. Beskyttelsen sker via den generelle miljøregulering, pesticidgodkendelsesordningen, 
miljøgodkendelse af virksomheder samt den fysiske planlægning. Se mere om regelsættet i bilag 1. 

Udgangspunktet for den administrative udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41 er der-
for, at byrelaterede aktiviteter ikke anses for at udgøre en trussel mod grundvandet, så længe disse 
udføres regelret. På grund af koncentrationen af byrelaterede aktiviteter, hvoraf der er risiko for at 
enkelte kan udgøre specifikke forureningstrusler (se mere i bilag 1), kan det ikke udelukkes, at by-
udvikling i nogle situationer kan være potentielt grundvandstruende (se mere i bilag 1). På det fore-
liggende grundlag vurderer NST og MST derfor, at det er nødvendigt med skærpede krav til place-
ring og indretning af visse byrelaterede aktiviteter i OSD og indvindingsoplande. 
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Det er disse supplerende krav, denne statslige udmelding vil beskrive nærmere, som en udmøntning 
af retningslinjerne 40 og 41. NST og MST vil fremadrettet vurdere mulighederne for at tilvejebrin-
ge yderligere viden om byudviklingsaktiviteters betydning for grundvandet. 
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Udmøntning af retningslinje 40 og 41 

Forudsætningen for byudvikling i OSD og indvindingsoplande er, at den statslige kortlægning af 
grundvandet er gennemført. Kommuner, som ønsker at planlægge for byudvikling (både nyudlæg 
og ændret arealanvendelse) i OSD eller indvindingsoplande, hvor grundvandets sårbarhed endnu 
ikke er kortlagt, kan eventuelt vælge at kortlægge på et dokumentationsniveau svarende til den 
statslige grundvandskortlægning l . Alternativet er at vente til den statslige kortlægning af sårbarhe-
den i OSD er gennemført senest ved udgangen af 2015 2 . 

Bilag 1 indeholder lister over virksomheder, anlæg og andre byudviklingsformål inddelt i tre kate-
gorier alt efter, hvor stor risikoen er for, at aktiviteten kan forurene grundvandet. Den første katego-
ri, liste 1, tilladelseslisten, indeholder boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og an-
læg. Den anden kategori, liste 2, opmærksomhedslisten, indeholder potentielt grundvandstruende 
virksomheder og anlæg, og den tredje kategori, liste 3, forbudslisten, indeholder særligt grund-
vandstruende virksomheder og anlæg. 

Byudviklingens påvirkning af grundvandsdannelsen - og dermed størrelsen af grundvandsressour-
cen - er væsentlig for sikring af både drikkevandsinteresser og hensynet til overfladevand og våd 
natur. Hensynet til grundvandsdannelsen kan ikke direkte knyttes til de tre kategorier af virksomhe-
der. Som hovedregel er det derfor væsentligt at vurdere befæstningsgrad og type af befæstning samt 
afledning af regnvand for et givet areal i forhold til grundvandsressourcens kvantitative tilstand, jf. 
de statslige vandplaner. 

For grundvandsforekomster, som er i risiko for ikke at kunne opnå god kvantitativ tilstand, jf. 
vandplanerne, bør det sikres, at befæstning, afledning af regnvand eller andre aktiviteter ved byud-
vikling ikke reducerer grundvandsdannelsen til et niveau, som medfører en risiko for at grundvands-
forekomsten ikke kan opfylde sine miljømål. Byudviklingen bør således ses i sammenhæng med 
kommunens øvrige tiltag til udmøntning af vandplanernes indsatsprogram i forbindelse med vand-
handleplanerne, jf. miljømålslovens kap. 11. 

Udmøntning af retningslinje 40 
Retningslinje 40 er rettet mod lokalisering af konkrete virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, 
håndteres eller anvendes mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, 
pesticider og olieprodukter, jf. bilag 1. 

Retningslinje 40 omfatter placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokal-
planlagte - men endnu ikke udnyttede områder - erhvervsarealer i OSD og indvindingsoplande. Der 
skal efter gældende regler i alle tilfælde stilles krav og vilkår til indretning, drift og kontrol med 
aktiviteter, der indebærer en risiko for grundvandsforurening. Særligt grundvandstruende aktiviteter 
(se bilag 1) må som udgangspunkt ikke placeres her. Der er en undtagelsesmulighed, se mere i "trin 
1" under "udmøntning af retningslinje 41". 

1  Side 20 i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013", Naturstyrelsen, Miljøministeriet, 2011. 
Og By- og Landskabsstyrelsen. 2009: Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvands-
kortlægning. 
2  Undtagelse fra kortlægning kan kun finde sted, såfremt der tages udgangspunkt i, at området er som værende NFI og 
at redegørelser og grundvandsforebyggende tiltag, der står nævnt under trin 2 er opfyldt. 
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Retningslinje 40 omfatter også lokalisering af virksomheder og anlæg, der kan indebære en risiko 
for forurening af grundvandet, og som forudsætter ny kommune- og lokalplanlægning. Det er hen-
sigten, at virksomheder og anlæg, der potentielt indebærer en fare for nedsivning af forurenende 
stoffer til grundvandet, som hovedregel skal placeres uden for OSD og indvindingsoplande. Der 
skelnes mellem, om området er OSD og/eller indvindingsopland eller om det tillige er NFI. 

Udmøntning af retningslinje 41 
Retningslinje 41 er rettet mod byudvikling generelt, herunder ændret arealanvendelse i allerede 
kommuneplanlagte områder. Hovedreglen er, at OSD og indvindingsoplande så vidt muligt skal 
friholdes for byudvikling. Ønskes der alligevel byudvikling i disse områder, skal nedenstående trin-
model følges i forbindelse med planlægningen for området. 

Trin-modellen er opbygget med: 

• Trin 1 for byudvikling inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI 
• Trin 2 for byudvikling inden for NFI 

Inden for hvert trin er beskrevet, til hvilke formål planlægning for byudvikling er mulig og på hvil-
ke vilkår. 
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Hovedregel:  
OSD og indvinding-
soplande bør så vidt 
muligt friholdes for 
byudvikling 

TRIN 1: Byudvikling inden for OSD og indvindingsoplande, men uden for NFI 

    

Do2 måske muliet 
såfremt:  
- der ikke er 

alternative be- 
liggenheder 
udenfor OSD 
og indvinding- 
soplande, og 
der er vægtige 
planlægnings- 
mæssige hen-
syn 

~ffipl. 

 

Hvad kan der planlæg-
ges for: 
Boliger og mindre 
grundvandstruende 
virksomheder og anlæg 
(se liste 1 i bilag 1): Ja 

Potentielt grundvands-
truende virksomheder 
og anlæg (se liste 2 i 
bilag 1): Kræver kon-
kret vurdering o2 sup-
plerende redegørelse  

Særligt grundvandstru-
ende virksomheder (se 
liste 3 i bilag 1): Nei 

   

~14> 

Hovedregel 
I trin / fokuseres der på OSD og indvindingsoplande, hvor hovedreglen er, at disse områder så vidt 
muligt skal friholdes for byudvikling. 

Undtagelsesmuligheder og redegørelseskrav 
Der er muligheder for undtagelse, hvis alternative beliggenheder uden for OSD og indvindings-
oplande er afvejet og ikke fundet mulige, og hvis der er vægtige planlægningsmæssige hensyn til 
stede. Kommunerne skal udarbejde en redegørelse herom jf. Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4. Formå-
let med redegørelsen er at sikre fokus på grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning for 
byudvikling, så OSD- problematikkerne håndteres samlet ved en overordnet planlægning samt, at 
offentligheden bliver opmærksom på planlægning i OSD og indvindingsoplande og konsekvenserne 
af den. Det er således primært en kommunal opgave at varetage grundvandsbeskyttelsen. 

Krav til den kommunale redegørelse for byudvikling eller cendret arealanvendelse i OSD og indvin-
dingsoplande:  

• Redegørelsen skal fremgå af kommuneplanen/kommuneplantillægget. Der opfordres til en 
forudgående dialog med NST. 

• Redegørelsen skal omfatte hele kommunens OSD og indvindingsoplande og skal som mi-
nimum beskrive vægtning af de statslige interesser, bymønster i forhold til OSD og indvin-
dingsoplande, det særlige behov for udlæg i OSD og indvindingsoplande, restrummelighed 
og muligheden for alternative placeringer. 

• Grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet mht. naturligt forekom-
mende og evt, forurenende stoffer skal beskrives. 

• Forsyningssituationen i kommunen skal beskrives og vurderes; i det omfang det er relevant, 
skal tillige forsyningssituationen i evt, kommuner man leverer vand til eller modtager vand 
fra. 

• Forholdet til vandplanerne og de kommunale handleplaner og indsatsplaner til grundvands-
beskyttelse skal vurderes. 

• Befæstelsesgrad og forhold til grundvandsdannelse skal vurderes (se mere i bilag 1). 
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• Type anvendelse, herunder med udgangspunkt i listen over placering af forskellige former 
for byudvikling i forhold til grundvandsinteresser (se bilag 1), skal vurderes. 

Endvidere kan kommunen redegøre for særlige tiltag til grundvandsbeskyttelse, der kan anvendes, 
herunder eksempelvis: 

• Miljøbeskyttelseslovens § 26 a — muligheden for at forbyde anvendelse af pesticider for et 
konkret område, hvis der foreligger en indsatsplan (se mere i bilag 1). 

• Miljøbeskyttelseslovens § 24 — mulighed for at forbyde anvendelse af pesticider eller andre 
stoffer i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (se mere i bilag 1). 

Tilsynsmyndigheden bør tilrettelægge tilsynet efter, at der er tale om OSD og indvindingsoplande. 

Varetagelse af de statslige interesser i planlægningen 
I forbindelse med NST's almindelige gennemgang af en kommunes planforslag, vil NST anvende 
kommunens redegørelse. Kommunens argumentation og samlede redegørelse muliggør at kommu-
nen kan planlægge for nedenstående aktiviteter i OSD (men uden for NFI). Hvis NST vurderer, at 
en kommunes redegørelse er åbenbar mangelfuld og/eller ikke tilstrækkeligt begrundet, kan NST 
gøre indsigelse mod planforslaget. 

Tilladelseslisten, opmærksomhedslisten og forbudslisten 

• Liste 1: Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder (se mere i "tilladelseslisten" i 
bilag 1): 

o ingen begrænsninger 

• Liste 2: Potentielt grundvandstruende virksomheder (se mere i "opmærksomhedslisten" i bi-
lag 1): 

Der kræves en supplerende redegørelse ligeledes for, hvilke tekniske tiltag kommunen vil iværksæt-
te for at sikre grundvandsbeskyttelsen jf. Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4. Det er kommunen, som 
foretager vurderingen i redegørelsen. Kommunen skal udarbejde vurderingen ud fra hvilke mobile 
forureningskomponenter, der anvendes og oplagres, og hvordan de anvendes og oplagres. Kommu-
nen skal også vurdere, om der bør ske yderligere tiltag til sikring af grundvandet. Nedenstående er 
minimumsbetragtninger, der skal være opfyldt. Disse skal indskrives i kommuneplanens rammer, jf. 
Planlovens § 11 b: 

o Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres 
olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med 
fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 

o Påfyldnings- og vaskepladser for sprøjteudstyr til pesticider 
o Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede 

eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-
plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-
kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for 
et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Områ-
det eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største 
opbevaringsenhed i området 3 . 

3  Dette er et standardvilkår, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen. 

9 



• Liste 3: Scerligt grundvandstruende virksomheder og anlæg (se mere i "forbudslisten" i bi-
lag 1): 

o Ingen muligheder i OSD og indvindingsoplande for denne type byudvikling. 
o Dog er der en mulighed for udvidelse af allerede eksisterende særligt grundvandstru-

ende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, hvis argumentationen i 
redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for tekniske tiltag, der skal iværksættes 
for at beskytte grundvandet. Der er også en undtagelse for allerede kommuneplanlag-
te uudnyttede områder, der er udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og 
anlæg, såfremt argumentationen i redegørelsen er vægtig, og der er redegjort for de 
tekniske tiltag, der skal beskytte grundvandet. 

1 0 



Hvad kan der planlæg-
ges for: 

Boliger og mindre 
grundvandstruende 
virksomheder (se liste 1 
i bilag 1): Ja såfremt 
der er redegiort herfor 

Potentielt grundvands-
truende virksomheder 
og anlæg (se liste 2 i 
bilag 1): Nej  

Særligt grundvandstru-
ende virksomheder (se 
liste 3 i bilag 1): Isj .  

Hovedregel:  
NFI bør friholdes 
for byudvikling 

Dog måske muligt 
såfremt: 

der ikke er 
alternative be- 
liggenheder 
udenfor NFI, 
og 
der er meget 
vægtige plan-
lægningsmæs-
sige hensyn 

TRIN 	vaklang mi 

Hovedregel 
I trin 2 fokuseres der på NFI. Da NFI betragtes som den mest sårbare områdeudpegning, ønskes 
grundvand inden for NFI beskyttet ekstraordinært. Som udgangspunkt skal byudvikling og/eller 
ændret arealanvendelse derfor ikke ske i NFI. 

Undtagelsesmuligheder og redegørelseskrav 
Der er muligheder for undtagelse, hvis alternative muligheder for byudvikling i de - jf. trin 1 - 
nævnte områder er overvejet, og der er meget vægtige planlægningsmæssige hensyn herfor. Kom-
munerne skal udarbejde en redegørelse for nødvendigheden af byudvikling på det pågældende sted 
jf. Planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 4. Formålet med redegørelsen er at sikre fokus på grundvandsbe-
skyttelsen i forbindelse med planlægning for byudvikling, så OSD-problematikkerne håndteres 
samlet ved en overordnet planlægning samt, at offentligheden bliver opmærksom på planlægning i 
NFI og konsekvenserne af den. Det er således primært en kommunal opgave at varetage grund-
vandsbeskyttelsen. 

Krav til den kommunale redegørelse for byudvikling eller ændret arealanvendelse i NFI:  
• Redegørelsen skal fremgå af kommuneplanenlkommuneplantillægget. Der opfordres til en 

forudgående dialog med NST. 
• Redegørelsen skal omfatte hele kommunens OSD og indvindingsoplande og skal som mi-

nimum beskrive vægtning af de statslige interesser, bymønster i forhold til OSD og indvin-
dingsoplande, det særlige behov for udlæg i OSD og indvindingsoplande, restrummelighed 
og muligheden for alternative placeringer. 

• Behovet for at byudvikle i NFI skal beskrives, herunder en afvejning i forhold til øvrige 
planlægningsmæssige interesser. 

• Grundvandsressourcens størrelse, naturlige beskyttelse og kvalitet mht. naturligt forekom-
mende og evt, forurenende stoffer skal beskrives. 
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• Forsyningssituationen i kommunen skal beskrives og vurderes; i det omfang det er relevant, 
skal tillige forsyningssituationen i evt, kommuner, der leveres vand til eller modtages vand 
fra, beskrives og vurderes. 

• Forholdet til vandplanerne og de kommunale handleplaner og indsatsplaner til grundvands-
beskyttelse skal vurderes. 

• Befæstelsesgrad og forhold til grundvandsdannelse skal vurderes (se mere i bilag 1). 
• Type anvendelse, herunder listen over placering af forskellige former for byudvikling i for-

hold til grundvandsinteresser skal vurderes (se bilag 1). 
• Konsekvens af en konkret anvendelse i NFI skal vurderes (risikovurdering i forhold til hy-

drogeologiske forhold) (se bilag 1). 
• Tekniske tiltag, der er påkrævet for at sikre en ekstra grundvandsbeskyttelse, skal beskrives 

(se næste afsnit) 

Endvidere kan kommunen redegøre for særlige tiltag til grundvandsbeskyttelse, der kan anvendes, 
herunder eksempelvis: 

• Miljøbeskyttelseslovens § 26 a — mulighed for at forbyde anvendelse af pesticider for et 
konkret område, hvis der foreligger en indsatsplan (se mere i bilag 1). 

• Miljøbeskyttelseslovens § 24 — mulighed for at forbyde anvendelse af pesticider eller andre 
stoffer i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) (se mere i bilag 1). 

Varetagelse af de statslige interesser i planlægningen 
I forbindelse med NST's almindelige gennemgang af en kommunes planforslag, vil NST anvende 
kommunens redegørelse. Kommunens argumentation og samlede redegørelse muliggør, at kommu-
nen kan planlægge for nedenstående aktiviteter i NFI, hvis de nævnte tekniske tiltag som minimum 
indarbejdes. Disse skal indskrives i kommuneplanens rammer, jf. Planlovens § 11 b. Det er vigtigt 
at påpege, at kommunen i hvert konkret tilfælde skal vurdere, om der bør ske yderligere tiltag - end 
de nedenstående - til sikring af grundvandet. Hvis NST vurderer, at en kommunes redegørelse er 
åbenbar mangelfuld og/eller ikke tilstrækkeligt begrundet, kan NST gøre indsigelse mod planforsla-
get. 

Tilladelseslisten, opmærksomhedslisten og forbudslisten 

• Liste 1. Boliger; 
o Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er 

indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 
o Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængeli-

ge teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Ind-
skrives i Spildevandsplan. 

o Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt de udføres med en tæt membran. 
o Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med beho-

vet for grundvandsdannelse i forhold til vandplanernes angivelse af grundvandsfore-
komster med ringe kvantitativ tilstand pga. overudnyttelse ved vandindvinding samt 
grundvandsforekomsternes ringe kvantitative tilstand pga. manglende vand i vand-
løb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Tage kan anlægges som grønne 
tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. 

• Liste 1; Mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg: 
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o Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres 
olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med 
fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. 

o Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede 
eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-
plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod på-
kørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et af-
grænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området 
eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største op-
bevaringsenhed i området4 . 

o Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med beho-
vet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandpla-
nen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable be-
lægninger. 

o Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængeli-
ge teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Ind-
skrives i Spildevandsplan. 

• Liste 2: Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg; 
o Ingen muligheder i NFI for denne type byudvikling. 
o Dog er der muligheder for at planlægge for udvidelse af allerede eksisterende poten-

tielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI og for allerede kommuneplan-
lagte uudnyttede områder udlagt til potentielt grundvandstruende virksomheder og 
anlæg, såfremt argumentationen i redegørelserne samt kommunernes tiltag for 
grundvandsbeskyttelse er vægtige. Såfremt dette er tilfældet, skal befæstelsesgraden 
forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdan-
nelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges 
som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger. Regnvands- og 
spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi 
med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spilde-
vandsplan. 

• Liste 3: Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg; 
o Ingen muligheder i NFI for denne type byudvikling. 

4 Dette er et standardvilkår, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen. 
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1. Definitioner 
Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (herefter OSD):  Områder i Danmark, hvor der 
sker en målrettet beskyttelse af den nuværende og fremtidige grundvandsressource, der kan bruges 
til drikkevand. OSD dækker ca. 35 % af landet. Udpegning af OSD fremgik for første gang af 
Regionplan 1997. 

Definitionen ses bl.a. i Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4, 1995 1 , side 9: 
"Danmarks fremtidige vandforsyning skal bl.a. sikres ved en udpegning af strategiske 
indvindingsområder på grundlag af en prioritering inden for grundvandsressourcen. Disse såkaldte 
"områder med særlige drikkevandsinteresser" skal udpeges inden for de enkelte regioner i landet. 
Områder med særlige drikkevandsinteresser skal, med en rimelig sikkerhedsmargin, sikre en 
tilstrækkelig uforurenet og velbeskyttet vandressource til dækning af det fremtidige behov for vand 
af drikkevandskvalitet. Denne vandressource vil være indeholdt dels i allerede udnyttede 
indvindingsområder dels i endnu ikke udnyttede indvindingsområder. I nødvendigt omfang skal den 
udpegede ressource kunne erstatte ødelagte eller overbelastede indvindingsområder". 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser udpeges fremover i vandplanerne, jf. Miljømålsloven 
§ 8a2 . OSD kan ændres af staten ved udpegningen i vandplanerne på baggrund af bl.a. en 
grundvandskortlægning. Seneste viden med OSD findes som GIS-tema i Miljøportalen: 
http://kort.arealinfo.dk/,  vælg: "Grundvand", vælg: "Drikkevandsinteresser - seneste viden". 

Indvindingsopland:  Det område, hvor grundvandet strømmer hen til indvindingsboringens filter 
projiceret op på jordoverfladen. Indvindingsoplandes størrelse og antal er variable, alt efter hvor 
store tilladelser til indvinding er, og hvor der indvindes. 

Definitionen ses bl.a. i Geo-vejledning 2, side 13 3 : 
"Et indvindingsopland til en boring er defineret som det område i magasinet, hvor grundvandet 
strømmer hen imod indvindingsboringen. Indvindingsoplandet er endvidere defineret af de 
strømlinier, som markerer grænsen mellem vand, der indfanges af indvindingsboringen, og vand 
der ikke indfanges." 

I de områder, hvor der foretages en detaljeret grundvandskortlægning, udpeges indvindingsoplande 
i forbindelse med den statslige grundvandskortlægning indtil 2015. Vandplanernes GIS-tema på 
webgis skal anvendes som grundlag, men det bliver et krav til en kommunes redegørelse, at den 
præsenterer opdaterede kort over indvindingsoplande efter kommunens nyeste viden, når den 
udarbejder nye planforslag. 
http://miljoegis.mirn.dk/cbkort?profile=miljoegis  vandrammedirektiv201 1  vælg VP10-15 - 

Områdebeskrivelse, drikkevandsområder vælg Særlige drikkevandsinteresser (OSD) og 
indvindingsoplande uden for. 

Nitratfolsomme Indvindingsområder (herefter NFI):  NFI er områder, der er særligt sårbare 
overfor forurening af grundvandet med nitrat. NFI dækker pt. ca. 15 % af landet. NFI udpeges i 

' Miljøstyrelsen. 1995. Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4. 
2 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 
(Miljømålsloven), LBK nr. 932 af 24/09/2009. 
3 GEUS. 2008: Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1). Vejledning i oplandsberegninger i 
forbindelse med den nationale grundvandskortlægning. Geo-vejledning 2. 



vandplanerne, jf. Miljømålsloven § 8a4, og kan findes som GIS tema i Miljøportalen: 
http://kort.arealinfo.dk/,  vælg: "Grundvand", vælg: "Nitratfølsomme indvindingsområder - seneste 
viden". 

NFI defineres i Zoneringsvejledningen ved 5 : 1) Stor grundvandsdannelse, 2) Ringe dæklag over 
grundvandet, 3) Fund af nitrat i grundvandet, 4) Jordens evne til at nedbryde nitrat. 

Af disse 4 kriterier for definition af NFI antages 1 og 2 om hhv, stor grundvandsdannelse og ringe 
dæklagstykkelse at være parametre, der også kendetegner pesticidsårbare arealer. Dette er valgt vel 
vidende, at der ikke altid ses klar overensstemmelse mellem stor grundvandsdannelse og 
pesticidfund6, idet der er yderligere parametre, der har indflydelse på, om et givet område er 
pesticidsårbart. Disse yderligere parametre er dog ikke på nuværende tidspunkt fastlagt på et 
niveau, som gør det muligt at foretage en sikker udpegning af pesticidfølsomme 
indvindingsområder og indsatsområder mht. pesticider, jf. Administrationsgrundlaget 7 . 

Den statslige, akiftsfinansierede grundvandskortlægning:  Den afgiftsfinansierede 
grundvandskortlægning skal danne grundlag for en målrettet beskyttelse af drikkevandsressourcen 
for fortsat at kunne opretholde, at det danske drikkevand baseres på en simpel rensning af 
grundvandet. Den målrettede beskyttelse er baseret på en kortlægning og udpegning af de områder, 
hvor en ekstraordinær indsats er nødvendig. 

Inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse, vil der i perioden 1998-2015 ske en kortlægning af grundvandet, 
der udmøntes i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Den samlede udgift til kortlægning og 
indsatsplanlægning er ca. 2,7 mia. kr. 8 . Kortlægningen foregår kun i OSD og indvindingsoplande 
uden for OSD. OSD og indvindingsoplande dækker tilsammen ca. 40 % af landet. 

Kortlægningsområderne "OSD og indvindingsoplande" fremgår af vandplanerne, jf. 
Miljømålsloven § 8a9 . Kortlægningsområderne findes på Naturstyrelsens hjemmeside 
http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Grundvand/Faerdiggorelsesplan.  

Grundvandsdannelse og Områder med stor grundvandsdannelse:  Grundvandsdannelsen er den 
mængde ferskvand, der tilføres de enkelte grundvandsforekomster, hvilket er afhængigt af nedbør, 
samt hvad der på vej ned til grundvandsforekomsten forsvinder bl.a. via fordampning, optag i 
planter, udstrømning via dræn og udstrømning til hav, søer vandløb og jordoverfladen. Områder 
med stor grundvandsdannelse er karakteriseret ved, at der siver en stor mængde regnvand ned til 

4 
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 

(Miljømålsloven), LBK nr. 932 af 24/09/2009. 
Miliøstyrelsen, 2000. Zonering. Vejledning nr. 3, 2000. 

6 Rapporten "Koncept for udpegning af pesticidfølsomme Arealer, KUPA. Særligt pesticidfølsomme lerområder: 
Datagrundlag og mulige veje mod zonering. GEUS, 2009" giver en indikation af, at ringe lerdæklag fører til stor 
udvaskning af pesticider fra jordoverflade til øverste grundvandsmagasin. I rapporten "Koncept for udpegning af 
pesticidfølsomme Arealer, KUPA. Særligt pesticidfølsomme sandområder: Forudsætninger og metoder for zonering. 
GEUS, 2004" peges på, at jo længere pesticiders opholdstid er i jorden, jo mere nedbrydes de. Opholdstiden er 
afhængig af udvaskningens størrelse og dermed bl.a. af grundvandsdannelsens størrelse. 
7 Administrationsgrundlag for Miljøministeriets afgiftsfinansierede grundvandskortlægning, Miljøministeriet, By- og 
Landskabsstyrelsen, 2009. 
8 Deloitte, 2008: Økonomisk analyse af grundvandskortlægning og indsatsplaner. Afrapportering. 
9 Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 
(Miljømålsloven), LBK nr. 932 af 24/09/2009. 
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grundvandet på grund af jordlagenes permeabilitet tykkelse og art af vandførende sandlag, 
vandstandsende lerlag og opsprækkede lag over grundvandet). Der er dermed tilsvarende en risiko 
for øget udvaskning af evt, forurenende stoffer til grundvandet. 

Det grundvandsdannende område defineres i Zoneringsvejledningen side 24 ved m : 
"Det grundvandsdannende område for et grundvandsmagasin omfatter hele det areal på 

jordoverfladen, hvor nedbør infiltrerer, tilgår grundvandsmagasinet". 

Områder med stor grundvandsdannelse er derfor fysisk betinget af nedbør, fordampning, jordlag 
over grundvandet og aktiviteten på jordoverfladen (befæstelse, skov, mark osv.). Stor 
grundvandsdannelse betyder, at evt, forurening fra naturligt forekommende og miljøfremmede 
stoffer hurtigt og med stor risiko går i grundvandet. Dog kan konkrete stoffer bindes eller nedbrydes 
på vej ned, hvorfor de ikke udgør et grundvandsproblem, mens andre ikke bindes eller nedbrydes. 
Stor grundvandsdannelse kan forekomme uanset tykkelsen af dæklaget over grundvandet. 

'° Miljøstyrelsen, 2000. Zonering. Vejledning nr. 3, 2000. 
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2. Regelsættet 
Den generelle grundvandsbeskyttelse 
De danske grundvandsressourcer beskyttes mod forurening ved såvel en generel som en konkret 
regulering, som tilsammen udgør en solid beskyttelse af grundvandet mod forurening i og uden for 
byer. Den generelle grundvandsbeskyttelse varetages som udgangspunkt igennem den generelle 
miljøregulering f.eks. i form af nationale vandmiljøplaner, pesticidhandlingsplaner, generelt 
fastlagte harmonikrav for udspredning af husdyrgødning, 25 meter beskyttelseszoner og 
boringsnære beskyttelsesområder omkring vandboringer til almen vandforsyning, nationale 
godkendelsesordninger for virksomheder og ordninger for godkendelse og anvendelse af pesticider 
m.v. 

Hvad angår godkendelsesordningen for anvendelse af pesticider og godkendelsesordningen for 
virksomheder, se længere nede i dette afsnit. 

Den konkrete grundvandsbeskyttelse i dag 
Den generelle grundvandsbeskyttelse bliver suppleret med en konkret grundvandsbeskyttelse, der 
målrettes mod områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene 
vandforsyninger uden for disse, eller ved konkrete beskyttelsesbehov på grund af forurenende eller 
potentielt forurenende forhold, f.eks. ved etablering af boringsnære beskyttelsesområder (BNB0). 
Den konkrete grundvandsbeskyttelse foretages med hjemmel i vandforsyningsloven 11 , 
miljømålsloven 12  og miljøbeskyttelsesloven 13  samt en række bekendtgørelser, som er udstedt i 
medfør af disse love. 

Efter miljømålslovens § 8 a udpeges områder med særlige drikkevandsinteresser for konkret at 
beskytte nuværende og fremtidige grundvandsressourcer, der kan anvendes til 
drikkevandsforsyning. På baggrund af resultaterne fra den statslige grundvandskorfiægning af OSD 
og indvindingsoplande uden for disse udpeges følsomme indvindingsområder og indsatsområder. 

Der er altså to forhold, som skal varetages i OSD og indvindingsoplande. For det første at sikre 
selve ressourcen (kvantiteten — grundvandsdannelsen) af vand, så der er nok grundvand til at dække 
det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet. For det andet at forebygge 
forurening (kvaliteten), for ikke at forringe tilstanden og for at nedbringe behovet for at rense 
vandet. 

Der eksisterer ikke i dag et fagligt grundlag for at udpege arealer som pesticidfølsomme 
indvindingsområder. Mht. nitrat har Miljøstyrelsen udarbejdet en vejledning 14  for udpegning af 
nitratfølsomme indvindingsområder. F.s.v.a. nitrat, som er den næsthyppigste kilde til lukning af 
vandforsyningsboringer pga. forurening, reduceres risikoen for nitratforurening af grundvandet i 
takt med, at man omlægger dyrkede arealer til byudvikling. 

11  Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 om vandforsyning m.v. 
12  Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 
naturbeskyttelsesområder. 
13  Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
14 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2000, Zonering — Detailkortlægning til beskyttelse af grundvandsressourcen 
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Kommunerne skal efter vandforsyningslovens §§ 13 og 13 a udarbejde indsatsplaner. Af 
indsatsplanen skal det fremgå, hvorledes kommunen har planlagt konkrete indsatser for at beskytte 
grundvandet. For disse arealer kan kommunalbestyrelsen, efter miljøbeskyttelseslovens § 26 a, 
udstede påbud om foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige 
drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat og pesticider. Reglerne for, hvad en indsatsplan 
skal indeholde, fremgår af bekendtgørelsen om indsatsplaner 15 . 

Udpegning af OSD blev tidligere foretaget af amterne efter en af Miljø- og Energiministeriet 
udarbejdet vejledning 16 . Vejledningen indgik som en del af den statslige udmelding til 
regionplanlægningen. og områderne fremgik for første gang af Regionplan 1997. Udpegningen af 
OSD skulle ske på baggrund af resultaterne fra depot- og grundvandsprioriteringsprojektet 
kombineret med de resultater, der er blevet opnået gennem amternes hidtidige kortlægnings- og 
planlægningsindsats. OSD blev således udpeget på baggrund af den tilgængelige viden om bedst 
mulig kvalitet og beskyttelse kombineret med behovet for vand og en vurdering af andre parametre, 
herunder f.eks. beliggenhed af forureningskilder, recipientpåvirkning og arealanvendelseskonflikter. 
Udpegning af OSD blev og bliver bl.a. brugt til at prioritere amternes henholdsvis regionernes 
oprydning af affaldsdepoter eller andre forurenede grunde efter jordforureningsloven. 
Afgrænsningen af OSD følger retligt vandplanerne. 

Regelgrundlag i forhold til planlægning for byudvikling 
Med vedtagelsen af vandplanerne 22. december 2011 bortfaldt de grundvandsrelaterede 
retningslinjer i de tidligere regionplaner. I stedet regulerer vandplanernes retningslinje 40 og 41 og 
udmeldingen af de statslige interesser i kommuneplanlægningen, hvorledes byudvikling i OSD og 
indvindingsoplande kan finde sted. 

Godkendelsesordning for pesticider 

Danmark har en restriktiv godkendelsesordning for pesticider, som udgør en tilstrækkelig generel 
sikring af grundvandet mod forurening ved regelret anvendelse af stofferne. Danmark godkender 
kun pesticider til specifikke anvendelser, for hvilke de er vurderet til ikke at udgøre en uacceptabel 
risiko for grundvandet. 

Der er i alt godkendt i størrelsesordenen 150 pesticider, hvoraf godt halvdelen, ca. 85 (i 2011), er 
godkendt til en nærmere fastlagt anvendelse i jordbruget. Når pesticider bliver godkendt, sker det 
ofte efter at f.eks. doseringen er fastlagt efter modelberegninger med forskellige doser, afgrøder og 
sprøjtetidspunkter og derved forskellige plantedækker — som har betydning for modelresultatet. 
Grunden til denne måde at fastsætte doseringen på er, at en højere dosering ofte giver bedre 
effektivitet, men medfører også øget risiko for udvaskning. Det kommer også til at betyde, at 
godkendelsen i enkelte tilfælde så at sige kan ske op til det netop acceptable niveau. Der kan derfor 
være behov for at efterprøve godkendelsen i den virkelige verden. Det betyder, at Miljøstyrelsen 
vælger pesticider ud "fra den værste ende" med henblik på at teste dem i Varslingssystemet for 
pesticider i grundvand (VAP) (se nedenfor). Derfor er det forventeligt, at der vil ske enkelte fund 
under virkelige forhold, men det er væsentlig at sikre, at der ikke sker overskridelse af 
grænseværdien for grundvand og drikkevand på 0,1 lig/1 som årlig middelværdi. Det kan i visse 

15 Bekendtgørelse nr. 1319 af 21. december 2011 om indsatsplaner. 
16 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4, 1995, Udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser. Vejledningen 
er udarbejdet i medfør af regeringens 10-punkts program for beskyttelsen af grundvand og drikkevand i Danmark, 
fremlagt 1. december 1994. 
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tilfælde være problematisk, at der godkendes helt op til grænseværdien i grundvand, såfremt der er 
tale om særligt pesticidfølsomme arealer (se nedenfor). 

Varslingssystemet 
Som en ekstra sikkerhed testes godkendte pesticider i VAP, der under realistiske worst case 
betingelser ved landbrugsmæssig anvendelse følger stoffernes transport ned gennem jorden. 
Såfremt det mod forventning viser sig, at et godkendt stof kan udgøre en risiko for grundvandet, kan 
der hurtigt gribes ind med forbud eller restriktioner på anvendelsen. Undersøgelser af godkendte 
plantebeskyttelsesmidler i varslingssystemet har vist, at godkendelsesordningen fungerer 
tilfredsstillende for landbrugsmæssig anvendelse af pesticider. VAP omfatter ikke befæstede 
arealer. 

Miljøgodkendelse afvirksomheder 
I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 er der godkendelsespligt for ca. 6.000 virksomheder, 
inden de etableres, ændres eller udvides. Ca. 235 af disse behandles af Miljøstyrelsen, resten hører 
under kommunerne. 

Hver ansøgning vurderes individuelt, og for 2/3 af listevirksomhederne gives der en 
miljøgodkendelse på grundlag af standardvilkår, der bl.a. omhandler beskyttelse af jord og 
grundvand, håndtering og opbevaring af affald på virksomheden samt indretning og drift for at 
sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld. 
Eksempler på vilkår: Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. 
Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på 
beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret. 

Nogle ikke-godkendelsespligtige virksomheder er omfattet af branchebekendtgørelser; dette gælder 
7.500 autoværksteder og 190 renserier. Endvidere fører kommunalbestyrelsen tilsyn med 11.100 
øvrige virksomheder, hvor der kan meddeles påbud, hvis der konstateres væsentlig forurening. 

Andre lovgivningsmæssige virkemidler og frivillige aftaler 
Miljøministeren kan med henblik på at nedsætte den samlede belastning af bekæmpelsesmidler, 
herunder belastningen af sundhed, miljø og natur, fastsætte regler om begrænsning i eller forbud 
mod anvendelse af bekæmpelsesmidler på bestemte arealer, dog ikke arealer til jordbrugsmæssige 
formål 17 . Bestemmelsen har til hensigt at beskytte mennesker mod kontakt med pesticider på de 
områder, der bruges af offentligheden eller udsatte grupper, såsom parker, haver, sportspladser, 
rekreative områder, skolegårde, legepladser og lign. Bestemmelsen formål er dog som sådan ikke at 
beskytte grundvandet mod forurening med pesticider. 

På nuværende tidspunkt har Miljøministeriet indgået 2 frivillige aftaler med forskellige aftaleparter 
for at reducere anvendelsen af pesticider på forskellige områder. Miljøministeren, Danske Regioner 
og KL har indgået en frivillig aftale om fortsat afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler på 
offentlige arealer for derved at begrænse risikoen for grundvandsforurening og beskytte natur og 
menneskers sundhed. I 2011 er der endvidere indgået en ny politisk aftale om at stramme reglerne 
for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. 

17 Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og forskellige andre love, LOV nr. 294 af 11/04/2011, § 
38a. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=136716.  
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3. Påvirkning af byudvikling fra pesticider og anden forurening samt 
befæstelsesgrad 
i. Pesticider 

Fund af pesticider i grundvand 
Som det fremgår af GEUS grundvandsrapport 18  er der påvist pesticider i grundvandet i Danmark, 
også i koncentrationer over grænseværdien. Nærmere analyse har dog vist, at der er få fund af 
godkendte pesticider uden restriktioner i grundvandet (glyphosat og AMPA), men at hovedparten af 
fundene skyldes tidligeres tiders anvendelse af pesticider. 

Udpegning af pesticidfolsomme arealer 
Der er endnu ikke udviklet et fagligt grundlag for at udpege pesticidfølsomme arealer forstået som 
jorder, der er mere sårbare for udvaskning af pesticider end jorderne i Varslingssystemet og 
godkendelsesordningen. For sandjorder er der fastlagt et grundlag til at udvikle et egentligt 
forvaltningskoncept. For lerjorder er der endnu ikke et færdigt koncept. 

Regelret anvendelse 
I et etableret byområde vurderes det, at regelret anvendelse af pesticider i private haver (på 
biologisk aktiv jord som græsplæner, køkkenhaver og bede) ikke udgør nogen uacceptabel risiko for 
grundvandet. Anvendelsen på disse arealer vurderes ikke at udgøre en større risiko for grundvandet 
end regelret landbrugsmæssig anvendelse. Dog kan der være en risiko i særligt sårbare 
grundvandsområder. 

Ikke-regelret anvendelse 
Der findes ingen egentlige undersøgelser af, hvorvidt ikke-regelret anvendelse af pesticider kan 
udgøre et problem for grundvandet. Der kan være tale om uheld, spild, forkert eller ulovlig 
anvendelse feks. i form af brug på ikke godkendte anvendelsesområder og tidspunkter, 
overdosering samt ulovlig import, herunder anvendelse af ulovlige midler. 

Det er ikke juridisk muligt i godkendelsessystemet at tage højde for ikke-regelret/ulovlig 
anvendelse. Ved vurderingen af om et middel kan godkendes, er det den ansøgte anvendelse, der 
skal lægges til grund. Et middel kan ikke nægtes godkendelse med henvisning til, at feks. forkert 
anvendelse kan udgøre et problem. 

Et virkemiddel mod ikke-regelret anvendelse, som skønnes effektivt, er information. Miljøstyrelsen 
har gennemført en informationskampagne i foråret 2011 med fokus på de personer, der anvender 
sprøjtemidler. Rådene omfattede brug af de mindst problematiske midler, herunder fedtsyrer, ikke 
faremærkede midler og klar-til-brug midler. Et virkemiddel mod ulovlig import er øget tilsyn 
kombineret med pressedækning eller information, således at erhvervet er klar over, at der bliver ført 
tilsyn. 

For etablering af nye byområder 
Ved udgravninger, hvor den biologisk aktive og adsorberende overfladejord fjernes, er der generelt 
meget reduceret mulighed for nedbrydning og binding af pesticider med en deraf følgende forøget 
risiko for nedsivning mod grundvandet. Risikoen er især til stede ved pesticidanvendelse mod feks. 
uønsket plantevækst i udgravninger/områder med afrømmet overjord samt ved behandling på 

18  GEUS: Grundvand — Status og udvikling 1989 — 2009, udgivet januar 2011. 
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områder op til udgravninger, hvorfra pesticidholdigt vand kan strømme fra det behandlede areal ned 
i udgravningen. Såfremt der er tale om drænede jorder, kan pesticidholdigt vand føres relativt langt 
gennem dræn frem til en udgravning. 

Befæstede arealer 
GEUS' grundvandsovervågningsrapport 19  fra maj 2010 nævner, at risikoen for forurening med 
pesticider er større under byer/høj bymæssig bebyggelse end under landbrugsjord. GEUS angiver 
samtidig, at en væsentlig del af årsagen kan være anvendelsen af pesticider på befæstede arealer 
pga. afmuldning. Det skal dog bemærkes, at det statistiske grundlag er noget begrænset for de 
nævnte vurderinger. 

Miljøstyrelsen vurderer, at befæstede arealer kan udgøre et problem, da der kan ske øget nedsivning 
i randen af helt befæstede arealer og ringe nedbrydning under delvist befæstede arealer. Derfor 
udarbejdes en særlig vurdering i godkendelsesordningen. Ved udgangen af 2011 var der godkendt 3 
forskellige aktivstoffer til anvendelse på befæstede arealer - for alle tre var der foretaget en konkret 
risikovurdering af anvendelsen på dette område. 

Ved anlæg af befæstede arealer er det væsentligt at sikre, at (regn)vand med indhold af pesticider 
ikke kan trænge ned gennem det befæstede areal og infiltrere grundvandet. 

Samtidig er det vigtigt at sikre, at afstrømmende vand fra pesticidbehandlede befæstede arealer 
ledes sikkert bort fra området (via regnvandsafløbssystemer eller kloak) i stedet for at løbe af til 
steder, hvor det kan infiltrere grundvandet. Jf. GEUS" notat 20  er det ikke altid tilstrækkeligt, at 
vandet løber "ud over kanten" af det befæstede areal for så at sive ned gennem jorden. Det skal 
samtidig sikres, at det bortledte vand ikke på et senere tidspunkt ender et sted, hvor det kan sive ned 
tilgrundvandet. 

Det er derfor vigtigt, at (regn)vand med indhold af pesticider fra behandlede befæstede arealer ikke 
kan trænge ned gennem befæstningen og videre ned til grundvandet, samt at det afstrømmende vand 
fra befæstede arealer ledes sikkert bort fra området gennem regnvandsafløbssystemer eller kloak for 
at undgå infiltration til grundvandet. Der bør ske en afvejning af disse tiltag i områder med lav eller 
manglende grundvandsdannelse. 

Anden forurening end pesticider 
Nedenfor redegøres for den eksisterende viden om risici for forurening ved de aktiviteter og den 
infrastruktur, som kendetegner områder med byudvikling. 

Spildevand og husholdningskemikalier 
NST har vurderet, at der sker en nedsivning til grundvandet fra utætte kloakker, men at der efter få 
måneder sker en selvtætning af kloakledningen indefra. Det er i den forbindelse væsentligt, at nye 
kloaker etableret ved udlæg af byområder, vil være i god stand og generelt udgøre en ubetydelig 
forureningsrisiko. Et tæt kloakeringssystem vil ligeledes forhindre nedsivning af patogene bakterier, 
medicinrester og andre kemikalier i spildevandet. Det forhold, at spildevand i byområder 

19 GEUS: Grundvand — Status og udvikling 1989 — 2011, 2009, udgivet maj 2010. 
20 GEUS: Særlige problemstillinger der skal vurderes ved byudvikling i sårbare arealer i relation til pesticider, 14. 
august 2009. 
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bortskaffes til renseanlæg og i mindre grad end på landet håndteres på ejendommen, vil også tale 
for, at spildevand ikke udgør en væsentlig risiko for forurening ved byudvikling. 

Der er ikke i dag et dækkende kendskab til forureningspåvirkninger mod grundvandet fra 
husholdningskemikalier. Det bemærkes dog, jf. oven for, at evt. problemstoffer fra husholdninger 
på landet i et vist omfang bortskaffes ved nedsivning, jf. NST's anbefalinger til spildevandsrensning 
i det åbne land, mens de i byerne bortskaffes til renseanlæg. I byområder er information om f.eks. 
håndtering af kemikalier en oplagt mulighed for at minimere forurening af grundvandet. 

Tagvand, vejvand og vand fra befcestede arealer 
NST vurderer, at nedsivning af tagvand til grundvandet generelt ikke udgør en forureningsrisiko. 
Nedsivning af vejvand og andet vand fra befæstede arealer kan udgøre et problem i sårbare 
områder. Vejsalt udgør generelt ikke en risiko for forurening af grundvandet, men kan udgøre et 
lokalt problem i større byer og langs trafikintensive veje, der saltes intensivt. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at op til 5 % af vejsaltet kan være tilsætningsstoffer, som er miljømæssigt 
relevante, f.eks. jerncyanid og azotriazoler. Der kan anvendes alternativ glatførebekæmpelse i 
trafikintensive områder. Endelig er det muligt at rense vej- og overfladevand inden nedsivning, 
f.eks. ved dobbeltporøs filtrering eller filterjord. Løsningen kan benyttes, hvor 
grundvandsressourcen er meget sårbar. 

Virksondieder 
NST har vurderet, at for de ca. 6.000 virksomheder som kræver miljøgodkendelse og de ca. 7.700 
virksomheder med branchebekendtgørelse, vil forureningsrisikoen overfor grundvand kun være til 
stede i form af uheld eller lækage på virksomheder, der arbejder med stoffer, der ikke bindes eller 
nedbrydes inden de når grundvandet. For de 11.100 øvrige virksomheder uden 
branchebekendtgørelse, som kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, vil forureningsrisikoen som 
hovedregel ikke være til stede, bortset fra ved uheld med stoffer, der ikke bindes og nedbrydes i 
jorden. Kommunerne kan meddele påbud om oprydning, hvis der konstateres væsentlig forurening. 

Befæstelsesgrad 

Når befæstelsesgraden øges, f.eks. ved byudvikling, vil der dannes mindre grundvand. Byudvikling 
kan således mindske størrelsen af grundvandsressourcen. Befæstning af arealer må ikke føre til så 
lav grundvandsdannelse, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan opfylde deres miljømål. 
Ændres grundvandsspejlets beliggenhed som følge af byudviklingen, kan det have negativ effekt på 
grundvandskvaliteten i de berørte grundvandsmagasiner, f.eks. ved frigivelse af nikkel. 

En konkret befæstelsesgrad, der kan tillades ved byudvikling, skal bestemmes individuelt for en 
konkret egn af Danmark ud fra den lokale størrelse af grundvandsdannelsen og størrelsen af den 
påvirkede grundvandsforekomst. Det vurderes ikke at være muligt at fastsætte en maksimal 
befæstelsesgrad, som er dækkende for hele Danmark. 

Det foreslås, at håndtering af problematikken vedrørende befæstelsesgrad bl.a. sker igennem 
anbefalinger til kommunerne om at minimere arealer af befæstelse i lokalplaner. Lov om ændring af 
lov om planlægning (klimalokalplaner og forenkling af loven), som blev vedtaget i Folketinget den 
29. maj 2012 og som trådte i kraft 1. juli 2012, vil kunne bidrage til, at kommunerne i højere grad 
kan stille krav om ubefæstede arealer. 
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iv. Sammenfatning: Byudviklingens påvirkning af grundvandet 

Regelgrundlag: 

• Den generelle og målrettede grundvandsbeskyttelse udgør tilsammen en solid beskyttelse af 
grundvandet mod forurening i og uden for byområder. 

• Mht. pesticider udgør godkendelsesordningen en tilstrækkelig generel sikring af grundvandet 
mod forurening ved regelret anvendelse af stofferne. 

• Der er ikke, som led i den statslige kortlægning, udpeget pesticidfølsomme områder og 
indsatsområder mht. pesticider. Både i og uden for byområder kan der dog udarbejdes 
indsatsplaner, hvor detaljeret kortlægning godtgør, at der er behov for en særlig indsats til 
sikring af drikkevandsinteresser. For disse arealer kan kommunalbestyrelsen, efter 
miljøbeskyttelseslovens § 26 a, udstede påbud om foranstaltninger, som er nødvendige for at 
sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller 
pesticider. 

• Både i og uden for byområder kan vandforsyninger også beskyttes ved fastlæggelse af 
boringsnære beskyttelsesområder (BNB0). For andre forureningsrisici i byområder er 
information om f.eks. håndtering af kemikalier en oplagt mulighed. 

Forureningstrusler: 

• Med få undtagelser stammer grundvandsforureninger med pesticider fra stoffer, som i dag er 
forbudte eller har begrænsninger i anvendelsen. Der eksisterer dog en række forhold i 
byområder, som kan udgøre en særlig risiko for forurening med pesticider. F.eks. ved 
etableringen af byområder, hvor man f.jerner overjorden, og dermed den biologiske aktive 
rodzone, som er væsentlig for tilbageholdelse og omdannelse af pesticider, eller hvor man 
reducerer den naturlige beskyttelse af grundvandet ved fijernelse af lerlag. Pesticidholdigt 
spildevand fra befæstede arealer kan ligeledes udgøre en risiko for forurening af grundvandet, 
da der dels kan ske øget nedsivning i randen af befæstede arealer, dels ofte kun finder en ringe 
nedbrydning sted under befæstede arealer. 

• Der kan være særlige risici fra forhold, som godkendelsesordningen for pesticider ikke tager 
højde for, såsom særligt sårbare områder, sprøjtning for tæt på vandforsyningsboringer, 
uheld/spild, ulovlig anvendelse og import af forbudte stoffer. 

• F.s.v.a. nitrat, som er den næsthyppigste kilde til lukning af vandforsyningsboringer pga. 
forurening, reduceres risikoen for forurening af grundvandet i det omfang, man omlægger 
dyrkede arealer til byudvikling. 

• NST har vurderet, at der sker en nedsivning til grundvandet fra utætte kloakker, men at der efter 
få måneder sker en selvtætning af kloakledningen indefra. Det er i den forbindelse væsentligt, at 
nye kloaker etableret ved udlæg af byområder, vil være i god stand og generelt udgøre en 
ubetydelig forureningsrisiko. 

• Der er ikke i dag et dækkende kendskab til forureningspåvirkninger mod grundvandet fra 
husholdningskemikalier. Det bemærkes dog, jf. oven for, at evt. problemstoffer fra 
husholdninger på landet i et vist omfang bortskaffes ved nedsivning, jf. NST's anbefalinger til 
spildevandsrensning i det åbne land, mens de i byerne bortskaffes til renseanlæg. 

• Nedsivning af tagvand til grundvandet udgør generelt ikke en forureningsrisiko. Nedsivning af 
vejvand og andet vand fra befæstede arealer kan udgøre et problem i sårbare områder. 
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• Vejsalt udgør generelt ikke en risiko for forurening af grundvandet, men kan udgøre et lokalt 
problem i større byer og langs trafikintensive veje, der saltes intensivt. 

• Forureningsrisikoen fra virksomheder, der kræver miljøgodkendelse eller virksomheder med 
branchebekendtgørelse, vil som hovedregel ikke være til stede. Dog kan der være en risiko i 
form af uheld eller lækage på virksomheder, der arbejder med stoffer, der ikke bindes eller 
nedbrydes inden de når grundvandet. 

• Forureningsrisikoen fra andre virksomheder uden branchebekendtgørelse vil som hovedregel 
ikke være til stede, bortset fra ved uheld med stoffer, der ikke bindes og nedbrydes i jorden. 

• Ikke-regelrette anvendelse af pesticider på f.eks. gangarealer og/eller i haver, forøger risikoen 
for forurening af grundvandsmagasinerne, og på den baggrund gennemfører Miljøstyrelsen 
løbende informationsindsats om mere grundvandsskånsom bekæmpelse af ukrudt. 

Ressourcehensyn: 

• Når befæstelsesgraden øges ved byudvikling, vil der dannes mindre grundvand. Befæstning af 
arealer må ikke føre til så lav grundvandsdannelse, at tilknyttede vand- og naturområder ikke 
kan opfylde deres miljømål. 

• Ændres grundvandsspejlets beliggenhed som følge af byudviklingen, kan det have negativ 
effekt på grundvandskvaliteten i de berørte grundvandsmagasiner, f. eks. ved frigivelse af 
nikkel. 

• Det er ikke i dag muligt at fastlægge en maksimal befæstelsesgrad, som er dækkende på 
landsplan. Det foreslås, at håndtering af problematikken vedrørende befæstelsesgrad bl.a. sker 
igennem anbefalinger til kommunerne om at minimere arealer af befæstelse i lokalplaner. Lov 
om ændring af lov om planlægning (klimalokalplaner og forenkling af loven), som blev 
vedtaget i Folketinget den 29. maj 2012 og som trådte i kraft 1. juli 2012, vil kunne bidrage til, 
at kommunerne i højere grad kan stille krav om ubefæstede arealer. 
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4. Redskaber 
Følgende afsnit er en oversigt over forskellige redskaber, som kan anvendes af kommunerne for 
at skabe bedre muligheder for en konkret, målrettet og ekstra indsats til grundvandsbeskyttelse. 
Der kan her peges på fem konkrete redskaber, men dette er ikke en udtømmende liste: 
- Befæstelsesgrad 
- Miljøbeskyttelseslovens § 26a 

Miljøbeskyttelseslovens § 24 
Erstatnings OSD 
Sokkelgrundsmodel 
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a. Befæstelsesgrad 
Når befæstelsesgraden øges ved byudvikling, vil der ske en negativ kvantitativ påvirkning af 
grundvandsressourcen, da der dannes mindre grundvand. Byudvikling vil således mindske 
størrelsen af den langsigtede grundvandsressource. Det er en statslig interesse at sikre en 
tilstrækkelig stor grundvandsdannelse. 

Afledning af regnvand fra befæstede arealer kan ske via spildevandsledningerne, hvorved vandet 
ikke bidrager til grundvandsdannelsen, men man undgår nedsivning af forurenet vand. Det kan også 
ske ved naturlig eller kunstig nedsivning i faskiner, hvilket medfører at befæstelsen ikke er et 
problem for grundvandsdannelsen, hvis al afledt vand nedsives. Til gengæld kan det medføre 
nedsivning af forurenet grundvand, hvis vandet ikke renses først. 

Løsningen kan være at minimere befæstelsesgraden ved nyudlæg af byområder, så der sker en så 
stor naturlig grundvandsdannelse som muligt i områder, hvor jordens evne til at binde eller 
nedbryde pesticider og andre miljøfremmede stoffer er stor. En konkret maksimal befæstelsesgrad, 
der kan tillades ved byudvikling, skal bestemmes individuelt for en konkret egn af Danmark ud fra 
den lokale størrelse af grundvandsdannelsen og størrelsen af den påvirkede grundvandsforekomst. 

En anden løsning end minimal befæstelsesgrad er rensning ved dobbeltporøs filtrering eller 
filterjord af al vej- og overfladevand inden nedsivning. Derved bibeholdes en høj 
grundvandsdannelse med ingen eller lille indhold af pesticider og andre miljøfremmede stoffer. 
Yderligere teknisk viden skal indhentes. 

For at sikre en høj grundvandsdannelse vil det være en fordel at fastsætte en maksimal 
befæstelsesprocent ved byudvikling. Det er dog ikke muligt at fastsætte eksakte værdier for, hvor 
stor en befæstelsesgrad i procent der skal til, for at grundvandsdannelsen reduceres med en 
tilsvarende procent. Det skyldes bl.a. at virkningen af en konkret befæstelsesgrad varierer med: 

• Størrelsen af den naturlige grundvandsdannelse, der varierer lokalt efter nedbør, 
fordampning og jordlagenes permeabilitet. Permeabiliteten afhænger af tykkelse og art af 
vandførende sandlag, vandstandsende lerlag og opsprækkede lag over grundvandet. 

• Størrelsen af det befæstede område i forhold til grundvandsforekomstens størrelse. En lille 
forekomst vil på sigt få meget mindre grundvandsdannelse ved at blive dækket af et konkret 
befæstet areal, end en stor forekomst vil få ved samme areal. Derfor kan man heller ikke se 
på den samlede kommende befæstelsesgrad i Danmark i forhold til den samlede danske 
grundvandsressource i OSD. 

Der findes imidlertid ingen hjemmel i planloven til at fastsætte en befæstelsesgrad ud fra 
grundvandshensyn, og det vurderes ikke at være muligt at fastsætte en generel fast befæstelsesgrad 
for hele Danmark. Derimod giver seneste planlovsændring omhandlende klimalokalplaner og 
forenkling af loven, som blev vedtaget i Folketinget den 29. maj 2012 og trådte i kraft 1. juli 2012, 
kommunerne mulighed for bl.a. at stille krav om ubefæstede arealer i lokalplaner ud fra en 
klimatilpasningsmæssig begrundelse. Kommunerne vil således med hjemmel i planlovens § 15, stk. 
2, nr. 9 og med henblik på at varetage klimatilpasning eller forureningsforebyggelse kunne fastsætte 
bestemmelser om et områdes fordeling mellem befæstede (asfalt, fliser og grus mv.) og ubefæstede 
arealer og forskellige beplantningstyper (hæk, buskbeplantning, skovplantning, græs mv.) for 
herved at sikre vandets nedsivningsmuligheder. Hvis kommunerne i stigende grad benytter sig af 
disse muligheder, vil dette ikke blot sikre en klimatilpasning af området, men tillige medvirke til at 
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sikre, at grundvandsdannelse ikke bliver så lav, at tilknyttede vand- og naturområder ikke kan 
opfylde deres miljømål. 

Det foreslås derfor, at håndtering af problematikken vedrørende befæstelsesgrad bl.a. sker igennem 
anbefalinger til kommunerne om at minimere arealer af befæstelse i lokalplaner. På denne måde vil 
fastsættelsen af en befæstelsesgrad kunne anvendes aktivt af kommunerne til at sikre en høj 
grundvandsdannelse. 
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b. Miljobeskyttelseslovens § 26 a om sikring af drikkevandsinteresser 
Kommunerne kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 26 a pålægge ejeren af en ejendom 
rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende 
eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. Der ydes 
fuldstændig erstatning for pålægget. Det er en forudsætning for anvendelse af påbud efter 
miljøbeskyttelseslovens § 26 a, at det har været forsøgt at indgå aftale på rimelige vilkår. 

Bestemmelsen vil således kunne anvendes i de tilfælde, hvor det ikke har været mulig at indgå en 
aftale på rimelige vilkår. Såfremt det er muligt at indgå en sådan aftale, bør aftalen tage højde for 
tilsyn og håndhævelse, f.eks. ved at aftalen indeholder et vilkår herom. Dette gælder også 
sanktioner for overtrædelse af aftalen, det kunne feks. være hel eller delvis tilbagebetaling af 
kompensation eller en bod. 

Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 26 a forudsætter, at der er vedtaget en indsatsplan, at 
kommunen kan tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation for, at det pågældende område er følsomt 
over for pesticider eller nitrat, og at påbuddet ikke er mere vidtgående end nødvendigt. 

Erstatning i henhold til § 26 a betales af kommunalbestyrelsen eller det vandforsyningsanlæg, der 
har fordel af beslutningen, jf miljøbeskyttelseslovens § 64 a. Vandforsyningen vil kunne indregne 
denne udgift i prisen for drikkevand, jf vandforsyningslovens § 52 a, stk. 1, nr. 11. 

Bestemmelsen i § 26 a giver mulighed for at beskytte grundvandsmagasiner, og § 26 a har en 
bredere anvendelse end miljøbeskyttelsesloven § 24 (omtales nærmere i det næste afsnit c), idet der 
ikke stilles krav om, at der er eller vil blive etableret en boring, og § 26 a giver således mulighed for 
at beskytte fremtidige drikkevandinteresser. 

Bestemmelsen i § 26 a kan ikke bringes i anvendelse ved andre typer forurening end nitrat- og 
pesticidforurening. Ved anvendelse af bestemmelsen har kommunen bevisbyrden i forhold til at 
kunne dokumentere, at området er pesticidfølsomt. 

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at man for pesticider ikke på samme måde som for nitrat 
kan identificere områder, der er velbeskyttede, og områder, der er dårligt beskyttede. For pesticider 
kan man derfor være nødt til at udpege de områder, hvor grundvandsdannelsen er særlig stor, og 
hvor risikoen for forurening af grundvandet derfor alt andet lige er større end andre steder. 

Derudover er bestemmelsen begrænset til grundejere, som anvender grunden til erhverv, hvilket 
betyder, at der ikke kan meddeles påbud i forhold til ikke-erhvervsmæssige grundejere. 
Bestemmelsen kan således ikke anvendes i områder, der er eller bliver udlagt til feks. 
beboelseskvarter. 

Staten udpeger NFI i forbindelse med den statslige kortlægning. Områder med stor 
grundvandsdannelse kan udledes på baggrund af denne kortlægning. 

En kombination af viden om særlig stor grundvandsdannelse, viden om den konkrete 
arealanvendelse samt viden om forureningskilder vil dermed kunne danne grundlag for vurderingen 
af, hvorvidt det er nødvendigt at iværksætte en indsats for at beskytte grundvandet mod pesticider. 
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c. Miljøbeskyttelseslovens § 24 om beskyttelse af vandindvindinger 
Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge 
forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg. 
Bestemmelsen har til hensigt at beskytte en aktuel eller fremtidig vandforsyningsinteresse mod, at 
en given aktivitet, situation eller lignende forhold kan true eller truer med at forurene 
vandforsyningsboringen. Bestemmelsen kan kun anvendes ved indvindinger, der har en vis 
aktualitet. Dvs, enten eksisterende boringer eller områder, hvor der er planlagt en brug inden for en 
vis kortere periode. Bestemmelsen kan ikke benyttes til en generel beskyttelse af 
grundvandsmagasinet. Ønskes der en generel beskyttelse af et grundvandsmagasin, skal 
miljøbeskyttelseslovens § 26 a benyttes. § 26 a forudsætter dog, at der er tale om et indsatsområde 
med en vedtaget indsatsplan. 

Ligger indvindingsboringen i et indsatsområde, hvortil der er vedtaget en indsatsplan, vil den viden, 
der er fremkommet i forbindelse med grundvandskortlægningen, kunne anvendes til vurderingen af 
et boringsnært beskyttelsesområde (BNB0). Det er dog ikke en forudsætning for at etablere et 
BNBO efter § 24, at der allerede er foretaget kortlægning og foreligger en indsatsplan. § 24 kan 
således anvendes i både indsatsområder og øvrige områder. 

Der er på finansloven for 2012 afsat 20 mio. kr . for hvert af årene 2012 og 2013 til at støtte 
kommunernes gennemførelse af BNBO. Parallelt undersøger Natur- og Landbrugskommissionen 
mulighederne for at gøre BNBO obligatorisk. 

Anvendelse af miljøbeskyttelseslovens § 24 forudsætter ikke, at der foreligger en indsatsplan efter 
vandforsyningsloven for området. Bestemmelsen er ikke forbeholdt påbud vedrørende pesticider og 
nitrat, men kan derimod anvendes over for alle typer af forureninger, i modsætning til 
miljøbeskyttelseslovens § 26 a. 

Bestemmelsen i § 24 er et supplement til den generelle grundvandsbeskyttelse. Den kan kun 
anvendes, når der på baggrund af de geologiske, klimatiske og indvindingsmæssige forhold og 
anvendelsen i øvrigt består en forurening eller en fare herfor. 

Kommunen skal foretage en konkret vurdering af nødvendigheden af et BNBO og skal kunne 
begrunde, at etablering af et beskyttelsesområde er nødvendig for at modvirke forurening eller faren 
herfor, og at indgrebet ikke er mere vidtgående end nødvendigt. 

Et påbud eller forbud rettes som udgangspunkt mod grundejeren. Det er også muligt at rette et 
påbud eller forbud mod en lejer eller anden bruger af det pågældende areal. Betingelse for 
benyttelse af bestemmelsen er, at den pågældende arealanvendelse medfører en risiko for forurening 
af grundvandet. Bestemmelsen kan benyttes uanset, at der eventuelt er tale om godkendte pesticider 
mv. og på alle andre typer af forureninger. 
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Bestemmelsen er ikke begrænset til erhvervsmæssig brug, dvs, bestemmelsen kan principielt 
anvendes over for både erhvervsmæssig anvendelse af ejendomme og ikke-erhvervsmæssig 
anvendelse af ejendomme, f.eks. beboelse. Er der tale om påbud om et boringsnært 
beskyttelsesområde, er der dog praktiske hensyn, der gør det mere vanskeligt at benytte 
bestemmelsen til ikke-erhvervsdrivende grundejere, f.eks. i forhold til spørgsmålet om erstatning, 
tilsyn og antal påbud inden for et relativt stort areal. 

Grundejere, eller lejere og brugere, der modtager et påbud eller forbud efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 24, kan være berettiget til erstatning. Regler om erstatning til grundejeren fremgår af 
miljøbeskyttelseslovens § 61 og §§ 63-64. Der vil være tale om en fuldstændig erstatning. Der er 
som udgangspunkt ikke tale om ekspropriation. I særlige tilfælde kan et påbud have ekspropriativ 
karakter. 

Miljøbeskyttelseslovens § 24 er et nyttigt supplement til beskyttelse af indvindingsanlæg. 
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d. Erstatnings OSD 
Erstatnings OSD som redskab indebærer, at kommunen i forbindelse med planlægning for 
byudvikling i OSD udpeger nye OSD uden for eksisterende OSD og indvindingsoplande. 
Forudsætninger herfor er, at der dels forekommer planfaglige hensyn for byudvikling i OSD, dels 
kan findes egnede erstatningsarealer for OSD. Krav til et erstatnings OSD er, at der skal være tale 
om en grundvandsressource af tilsvarende volumen, beskyttelsesgrad og kvalitet som den, der 
erstattes, og ressourcen skal være kortlagt på et vidensgrundlag svarende til den statslige 
grundvandskortlægning. Desuden skal det nye OSD have en tilsvarende strategisk beliggenhed i 
forhold til den nuværende og fremtidige vandindvinding, og der skal være en strategisk 
sammenhæng med det oprindelige OSD og indvindingsopland, der erstattes. 

Fordelen er, at kommunerne får større muligheder for at planlægge for byudvikling samtidig med, at 
drikkevandsressourcens størrelse og beskyttelse er uændret. 

Administrativt er det en kompliceret sag. 
• Det vil i mange tilfælde ikke være tilstrækkeligt at finde et tilsvarende areal, som det 

oprindelige, til erstatning. Det areal, der udtages af OSD, må ikke ligge midt i et større OSD, 
så en eventuel forurening vil brede sig derfra og til omliggende OSD. Derfor skal udtagning 
og erstatning som udgangspunkt være afrunding i kanten af eksisterende OSD. 

• Udgifterne til en flytning af OSD vil være økonomisk ujævnt fordelt på forskellige parter - 
på kommunerne, vandværker, landbruget, regionerne og staten. 

• Staten vil - udover udgifter opgjort som spildt kortlægning — skulle bruge mange 
sagsbehandlerressourcer til komplicerede faglige og strategiske helhedsvurderinger af 
ansøgte OSD, da staten skal godkende OSD og tilhørende NFI i forbindelse med 
vandplanerne. 

• Kommunen eller vandværket kan komme ud for at skulle inddrage arealer i en anden 
kommune med deraf følgende byudviklingsrestriktioner (og landbrugsrestriktioner) i en 
anden kommune. 

• Der skal udarbejdes indsatsplan for det nye område, en udgift, som efter 2017, hvor 
afgiftsfinansieringen slutter, må afholdes af kommunerne selv. 

• Visse steder f.eks. på Sjælland og Fyn og i Sønderborg Kommune vil der ikke være flere 
grundvandsmagasiner at komme efter, da de relevante — og store - områder allerede er 
udlagt. 

• Regionerne vil skulle omprioritere kortlægning og oprydning af forurenede grunde inden for 
udtaget og nyudlagt OSD. 

• Udpegning af erstatnings OSD vil skulle følges op af en eventuel udpegning af NFI inden 
for dette nye OSD. Dette NFI skal vedtages i forbindelse med vandplanerne. 

• Kommunerne skal bekoste en grundvandskortlægning på et vidensgrundlag svarende til den 
statslige grundvandskortlægning 

Staten udpeger og kan ændre OSD, herunder NFI, i forbindelse med en vandplan, jf. 
Miljømålsloven, hvilket indebærer en offentlighedsprocedure. 

Staten kortlægger OSD og indvindingsoplande (den afgiftsfinansierede kortlægning), og 
kortlægningen for disse midler i de nuværende udpegede områder afsluttes 2015. Der er ikke 
hjemmel til at staten kortlægger uden for OSD og indvindingsoplande, eller til at afgiftsfinansierede 
midler kan bruges til at finde erstatnings OSD ved byudvikling. 
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Kommunerne kan kortlægge i nuværende OSD, hvis de ikke vil afvente den statslige kortlægning. 
Som analogibetragtning kan kommunerne også kortlægge uden for nuværende OSD - der er ingen 
hjemmel, der forbyder kommuner eller andre at kortlægge på et vidensgrundlag svarende til den 
statslige grundvandskortlægning. Et erstatnings OSD / ny afgrænsning skal godkendes af staten og 
offentliggøres via vandplanerne. 

Som ovenstående viser, er vurderingen (sagsbehandlingen), der skal til for at kunne lave et 
erstatnings OSD meget kompliceret og dermed tidskrævende, og den skal være både lokal og 
regional og evt, på landsplan hver gang. Men hvis det geologisk er muligt at finde nye egnede 
arealer, som alle relevante parter kan finde enighed om, kan erstatnings OSD være et langsigtet 
redskab i tilspidsede konflikter om byudvikling kontra grundvandsinteresser. 
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e. Sokkelgrundsmodel 
Ved sokkelgrundsmodellen kan private eje bygning og grund svarende til afgrænsning af sokkel, 
mens kommunen ejer og vedligeholder alle øvrige arealer i en udstykning. Et kommunalt krav om 
sokkelgrunde i NFI vil alene tage afsæt i hensynet til grundvandsbeskyttelsen, og formålet er alene 
at undgå privates brug af pesticider på befæstede og ikke befæstede udearealer — såvel de nære 
opholdsarealer ved bygningen (haver, terrasser, indkørsler mv.) som fællesarealer (fælles grønne 
områder, legepladser mv.). Tilsvarende gælder for private virksomheders drift og vedligehold af 
udstillingsområder, lagerpladser, grønne områder mv. 

KL har på kommunernes vegne indgået en frivillig aftale med staten om ikke at bruge pesticider på 
kommunalt ejede arealer. Denne aftale forudsættes at indgå som en del af sokkelgrundsløsningen. 

Sokkelgrundsmodellen kan finde anvendelse til drift og vedligehold af befæstede og ikke befæstede 
udearealer uden brug af pesticider i sårbare grundvandsområder. Fordelen er derfor, at der kan 
åbnes for en grundvandsvenlig byudvikling i områder, hvor der kan være en risiko for forurening 
fra pesticider, og hvor det i dag måske ikke er muligt at lave byudvikling. Sokkelgrundsmodellen 
ses umiddelbart at kunne være praktisk anvendelig ved byudvikling til: 

o Punkthuse, række- og kædehuse, højhuse 
o Individuelt ejede bygninger, udlejningsejendomme, offentligt ejede bygninger 

Anvendelsen kan være helårsbolig, fritidsbolig, liberalt erhverv, offentlig og privat service, tekniske 
anlæg mv. 

• Nogle kommuner vil formodentlig vurdere, at sokkelgrundsmodellen er uhensigtsmæssig ud 
fra såvel økonomiske, administrative som byplanmæssige hensyn. 

• En ganske stor del af byudvikling til boligformål sker ved, at private får et areal med i 
kommuneplanen og efterfølgende reelt står for udarbejdelse af lokalplanen og disponering af 
den i forhold til hvilken boligtype, der efterspørges/kan sælges. Det vil derfor være en 
anderledes form for byudvikling, end både borgere og kommuner er vant til. 

• I mange kommuner vil ekspropriation til boligformål være et yderst fremmed redskab — men 
det kan være en nødvendig forudsætning for effektuering af sokkelgrundsmodellen. 
Hovedanvendelsesområdet er primært på kommunalt ejede arealer. 

• Sokkelgrundsmodellen ses mere vanskelig at anvende ved erhverv, hvor der enten er behov 
for udendørs udstilling, lager eller lign.. 

• Modellen hviler ikke på bindende bestemmelser, men på en aftale. Det forudsættes i praksis 
indskrevet i redegørelsen til lokalplanen. Staten kan ikke håndhæve hverken aftalen om 
sokkelgrunde eller aftalen mellem staten og kommunerne om pesticidfri drift. 

Der kan i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning ikke fastsættes bestemmelser om 
ejerskab af arealer, og der er i planloven eller via anden lovgivning ikke hjemmel til at 
gennemtvinge kommunalt ejerskab eller til på sigt at fastholde kommunalt ejerskab af arealer. Altså 
hviler modellen ikke på bindende bestemmelser eller konkret nedskrevne aftaler om kommunalt eje, 
men alene på tilkendegivelser i en planredegørelse. Tilsvarende kan staten ikke håndhæve aftalen 
mellem staten og kommunerne om pesticidfri drift af kommunale områder. Sokkelgrundsmodellen 
hviler derfor i vid udstrækning på tillid. 
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NOTAT 

Kililjøministeriet 
Naturstyrelsen 

5. Liste over placering af forskellige former for byudvikling i forhold til 
grundvandsinteresser 

Det følgende er 3 lister over, hvordan placering af forskellige former for byudvikling (boliger, 
virksomheder og anlæg etc.) skal håndteres inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
(herefter OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD (herefter blot 
"indvindingsoplande") samt Nitratfølsomme Indvindingsoplande (herefter NFI). 

1. "Tilladelsesliste" — Boliger, udvalgte virksomheder og anlæg, der godt må ligge i OSD og 
indvindingsoplande, herunder i NFI på særlige vilkår. 

2. "Opmærksomhedsliste" — Virksomheder og anlæg, der skal vurderes om de må ligge i OSD 
og indvindingsoplande (ikke NFI) 

3. "Forbudsliste" — Virksomheder og anlæg, der ikke må ligge i OSD og indvindingsoplande, 
herunder i NFI. 

Af listerne kan kommuner og borgere se, hvad der kan forventes i en tidlig fase af planlægning af 
byudviklingsarealer. 

Listerne er ikke udtømmende, da der kan komme nye virksomheder og anlæg til, og der kan være 
virksomheder og anlæg, som ikke er nævnt på listen, men som reelt udgør en risiko. Listerne er 
udarbejdet dels ud fra Håndbog om Miljø og Planlægning og dels ud fra Miljøstyrelsens nuværende 
viden om forureningsrisiko i forbindelse med drift og oplag. 

Listerne omfatter lokalisering af virksomheder og andre byudviklingsaktiviteter, hvorfor der ikke er 
en umiddelbar kobling til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Miljøgodkendelsen 
meddeles i et efterfølgende skridt, når de planmæssige forhold er i orden. Eksemplerne i de tre lister 
er udarbejdet på baggrund af Miljøstyrelsens konkrete erfaringer om virksomhedstypernes 
forureningsforhold og de krav, der typisk stilles af kommuner/Miljøstyrelsen i forbindelse med 
miljøgodkendelsen. 

I OSD og indvindingsoplande skal der stilles skærpede krav til vilkår for indretning, drift og kontrol 
med aktiviteter, der indebærer en risiko for grundvandsforurening. Det gælder for alle virksomheder 
og anlæg nævnt på de 3 lister. 

1. "Tilladelsesliste" — Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og 
anlæg 

Boliger, mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved at have ingen eller 
kun ubetydelige oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter. Disse kan placeres i 
OSD og NFI i særlige tilfælde. Se mere i "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 
41" under "trin 1" og "trin 2". 

Byudviklingstype Eksempler Kommentarer til vurderingen 

Boliger Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 



grundvandsbeskyttelse 
Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse. Hvis der er tilhørende 
badelande, svømmebade ollign., skal udlægget 
dog behandles som værende på 
"opmærksomheds listen". 

Hotel/restaurant/konference 

Kontorer Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 
Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 

Service Feriehusudlejning, 
pengeinstitutter, butikker mm. 

Kulturelle formål Medborgerhus, museum mm. Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 

Fritidsformål Naturcenter, klub, vandrerhjem 
mm. 

Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 
Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 

Undervisning og institutioner Gymnasium, børneinstitutioner 
mm. 

Rekreative anlæg Grønne områder, naturcenter 
mm. 

Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse. 
Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 
Kan ligge i NFI hvis tekniske tiltag sikrer 
grundvandsbeskyttelse 

Tekniske anlæg Antenneanlæg, vindmøller, 
pumpestationer mv. 

Store husdyrbrug 

2. 	"Opmærksomhedsliste" — Potentielt grundvandstruende 
virksomheder og anlæg 

Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved at have oplag af eller 
anvendelse af mobile forureningskomponenter. Der skal i hvert tilfælde konkret vurderes, hvorvidt 
de må placeres i OSD og indvindingsoplande. Se mere i "Statslig udmelding til vandplanernes 
retningslinjer 40 og 41" i "trin 1". De kan ikke placeres i NFI 21 . 

Byudviklingstype Eksempler Kommentarer til vurderingen 

Shredder anlæg 
Anlæg for nyttiggørelse eller 
bortskaffelse af farligt affald. 

- 

Autoophugningspladser - 
Autolakererier, benzinstationer o. 
lign. 

. 

Overfladebehandling af metaller 
og plast med kemikalier. 
Overfladebehandling med 
organiske opløsningsmidler 

- 

Asfaltfabrikker - 

21  Dog gælder her en undtagelse i særlige tilfælde for udvidelse af allerede eksisterende potentielt grundvandstruende 
virksomheder og anlæg i NFI. Ligeledes er der en undtagelsesmulighed i særlige tilfælde for allerede kommuneplanlagte 
uudnyttede områder udlagt til potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg i NFI. Se mere i "Statens udmelding 
om forståelse af vandplanernes retningslinjer 40 og 41" under "trin 2". 
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Større oplag af organiske eller 
uorganiske produkter, 
kemikalier o. lign., herunder 
plantebeskyttelsesmidler 

Virksomheder der fremstiller 
eller håndterer de nævnte 
kemikalier og produkter 
Farve-, lak- og limfabrikker 

Større produktion af glas og 
mineraluld 

Glasværker 
Glasuld- og 
Mineraluldsfabrikker 

Renserier 
Virksomheder der fremstiller 
skumplast og andre polymere 
materialer 

- 

Træimprægneringsvirksomheder - 
Garverier - 
Større nedgravede tanke og 
rørledninger med olie og 
kemikalier 

- Gælder ikke villaolietanke under 6000 I 

Mindre oplag af olie og benzin - 
Lufthavne, flyvestationer og 
flyvepladser 

Alle arealer der kan være 
udsat for potentiel forurening. 

Kalkværker - 
Svømmehaller, svømmebade, 
badelande, skøjtehaller 
Biogasanlæg 

3. 	"Forbudsliste" — Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg 
Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg er kendetegnet ved, at de har større oplag af 
mobile forureningskomponenter, dvs. forureningskomponenter der på grund af manglende binding, 
nedbrydning eller omdannelse udvaskes til grundvandsressourcerne. Disse må ikke ligge i OSD og 
indvindingsoplande22 . 

Byudviklingstype Eksempler Kommentarer til vurderingen 

Deponeringsanlæg Flyveaske-, slagge- og forurenet 
jorddeponi. 
Fyldpladser og specialdepoter 

Jordrenseanlæg - 

Stålvalseværker, jern- og 
metalstøberier 

- 

Tjæredestillationsanlæg - 

Store transportvirksomheder Godsbanestationer, transportcentre, 
vareterminaler og lignende 

22  Mulighed for undtagelse i særlige tilfælde for udvidelse af allerede eksisterende særligt grundvandstruende 
virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande. Ligeledes er der en undtagelsesmulighed i særlige tilfælde for 
allerede kommuneplanlagte uudnyttede områder udlagt til særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg. Se mere i 
"Statens udmelding om forståelse af vandplanernes retningslinjer 40 og 41" under "trin 2". 
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Store oplag af 
mineralolieprodukter 

Kraftværker og kraftvarmeværker 
Olieraffinaderier 
Andre store olielagre  

  

6. Risikovurdering i forhold til hydrogeologiske forhold 

I NFI skal følgende forhold vurderes mht. konsekvensen af byudvikling: 

1. Fysiske forhold 
• Jordlagenes beskaffenhed. Her vurderes jordartskort, samt geologisk opbygning inklusiv 

begravede dalstrukturer og dybde til grundvandsmagasiner. Kommunen forklarer, om der er 
risiko for at lagenes hældninger og jordtyper giver sårbare områder. 

• Sårbarhed ud fra kendskab til lertykkelse. Skal altid kombineres med øvrig viden. 

2. Hydrologiske forhold 
• Grundvandets strømningsretning jf. hydrologisk model, alternativt ifølge opdaterede kort over 

grundvandets potientialegradienter. 
• Afstand til indvindingsboringer og dybden til filtersætningen for boringerne. 
• Beliggenhed i forhold til grundvandsdannende oplande til vandværksboringer. 
• Størrelsen af grundvandsdannelsen for det pågældende areal 

3. Hydro-kemiske forhold 
• Grundvandskemi i området. Sammenholdt med øvrig viden. 

4. Ressourceforhold 
• Indvindingsforhold. Dvs, om der kan eller vil ske ændringer i oppumpningsmønstret og - 

mængden på vandværksboringerne. Konklusion på om dette vil forbedre eller forværre 
planlagt byudviklings kvantitative og kemiske påvirkning af grundvandsressourcen. 
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5. 10 441. , • 
KL 

NOTAT 

KL sekretariatets bemærkninger til de plan-
mæssige aspekter i den statslige udmelding 
vedr, byudvikling og OSD 

Sekretariatet vil meget gerne kvittere for Ministeriets nye udspil til en admi-

nistrationen af vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedr, byudvikling og 

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

I det følgende gives en række bemærkninger til udspillet i dets nuværende 

form. Bemærkningerne afspejler bl.a. tilbagemeldinger på administrativt 

niveau fra de berørte kommuner. 

Sekretariatet peger også på, hvordan udspillet kan tilrettes yderligere 

og/eller hvor der bør udarbejdes yderligere materiale der kan understøtte 

kommunernes planlægning, set i lyset af at arbejdet med KP13 er yderst 

fremskreden. 

Der udestår endnu en politisk behandling af udspillet i KT  , hvorfor der kan 

fremkomme yderligere synspunkter. 

Sekretariatets generelle bemærkninger vedr. planaspekterne  

Helt overordnet er det sekretariatets vurdering, at udspillet er et vigtigt 

skridt i den rigtige retning mod en mere nuanceret og gennemskuelig prak-

sis på området. Dette har sekretariatet ligeledes givet udtryk for ved en tid-

ligere dialog. 

Sekretariatet vil også gerne kvittere for, at modellen der nu er lagt frem, er 

enkelt opbygget, let forståelig og dermed håndterbar for kommunerne. 

For de kommuner hvor der ifbm. KPO9 blev nedlagt et generelt veto mod 

arealudlæg i OSD, er det yderst positivt at der nu åbnes op for en mere nu- 
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anceret praksis på området, hvor der tages konkret stilling til de ønskede 

aktiviteter samt grundvandsforholdene i det enkelte område. 

Det er også positivt, at der gives mulighed for at anvende forskellige model-

ler for grundvandsbeskyttende byudvikling, samt at kommunerne nu får 

mulighed for, hvis de ønsker det, at tilvejebringe egen kordægning. 

Overordnet set imødekommer udspillet derfor kommunernes ønsker til en 
mere nuanceret praksis på området. 

Kommunernes oplever dog også det nye udspil meget forskelligt. I Østjyl-

land hvor kommunerne mange steder fik underkendt arealudlæg indenfor 

OSD ifbm. KPO9 er der overordnet set tilfredshed med, at man nu får en 

mere nuanceret praksis. På Sjælland, hvor man endnu ikke har mødt restrik-

tioner indenfor OSD, opleves udmeldingerne som en ny og meget indgri-

bende begrænsning for kommunernes muligheder i KP13. 

Der er derfor fortsat behov for en aktiv kommunikation om baggrunden 

for og formålet med udspillet. 

Manglende viden om påvirkning 

En af udfordringerne når det gælder byudvikling og grundvandsbeskyttelse, 

er den manglende viden om hvordan moderne byudvikling rent faktisk på-
virker grundvandet. 

Denne manglende viden får en del kommunerne til forsat at stille spørgs-

målstegn ved det forvaltningsretlige korrekte i , at pålægge dels kommuner-
ne, dels private arealejere en række u-underbyggede restriktioner og vilkår. 

Sekretariatet vil decor igen gerne understrege vigtigheden af at der hurtigst muligt igang-
sættes initiativer der kan tilvejebringe viden om byudviklingsaktiviteters bedning for 
grundvandet. Kommunerne bidrager gerne til sådanne bestræbelser. 

Tidsmæssige udfordringer i forhold tll KP13  

Kommunernes arbejde med KP13 er i fuld gang og mange steder er man 

langt i sine afvejninger af hvilken udvikling man ønsker indenfor forskellige 

områder kommunen, både indenfor eksisterende byer og for de øvrige area-
ler. 

Derfor vil det være en betydelig opgave, og i visse kommuner nærmest 

umuligt, på nuværende tidspunkt i processen at skulle tdvejebringe nye re-

degørelser og især helt ny grundvandskortlægning. 



For en række kommuner hvor der en stor del af den statslige kortlægning 

ikke er tilvejebragt, vil udspillet reelt betyde at kommunen er sat i en lang-

varig venteposition hvor der ikke, eller kun i meget afgrænsede tilfælde , kan 

planlægges for hverken byudvikling eller byomdannelse. 

Sekretariatet opfordre devror til, at nst/ mst dels skaber et overblik over hvor stor en 
gruppe af kommuner det drejer sig om (dvs, en opgørelse af hvor mange kommuner der 
mangler at få kortlagt hovedparten af deres OSD /NFI). Dels overvejer hvorvidt der 
kan findes en midlertidig model for denne gruppe af kommuner, der er særlzg hårdt ram-
te. Modellen kunne eksempelvis give mulighed for efteølgende kortlægning af et område 

der udlægges i KP13. 

En hel del virksomhedstyper indgår ikke på listerne. Det er især afstanden 

mellem liste 1 og liste 2 der er problematisk, idet der her ligger rigtig meget 

mindre tungt erhverv, der pt. ikke er placeret nogen steder. Hvis kommu-

nerne skal have mulighed for at vedtage en KP inden udgangen af 2013, 

skal listerne være fuldt dækkende, også for at få et ensartet administrations-

grundlag på området. 

Sekretariatet understreger vigtigheden af at der hurtigst muligt tilvejebringes tldestgø-
rende lister til brug for kommunernes arbejde med KP13. 

Af udspillet fremgår det, at det i høj grad er op til kommunerne selv (i dia-

log med NST) at "prøver sig frem" ift. niveau og krav i redegørelserne. 

Det betyder, at rammerne for hvad der skal til for at kommunerne kan plan-

lægge for byudvikling eller byomdannelse i OSD, ikke fremstår særligt klare. 

Der vil derfor i den kommende tid være behov for løbende at kunne infor-

mere kommunerne om hvad NST måtte støde på af gode løsninger i deres 

tilsyn med kommunernes planlægning. Dette kunne ske via en webside hvor 

der kan lægges ting ud til inspiration. Materialet kunne på sigt danne bag-

grund for en eksempelsamling. Alternativt vil der være behov for en lyn-

vejledning. 

Sekretariatet foreslår, at NST bidrager til kommunernes opgaveløsning ved løbende at 
stille gode eksempler til rådighed for samtlige kommunerne. 

På baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne peges på følgende 
konkrete problemstillinger i materialet; 

Anvendelsen af planlovens §11b ift grundvandsbeskyttelse  

En del kommuner har udtrykt betydelig usikkerhed ift. hvorvidt planlovens 

§11b giver mulighed for gennem rammebetingelser at regulere de forhold 

der er beskrevet i hoveddokumentets afsnit om Trin 1 og Trin 2 når det 
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udelukkende gælder hensynet til grundvandsbeskyttelse. I bilaget p. 15 kon-

stateres det netop, at der ikke kan fastsættes fx befæstelsesgrad ud fra 

grundvandshensyn, men kun udfra en klimamæssig begrundelse. 

Sekretariatet foreslår, at NST præciserer denne lovtolkning. 

Kommunernes mulighed for håndhævelse af befæstelsesgraden  

Når det gælder befæstelsesgraden har kommunerne som hovedregel ikke 

nogen reguleringsmuligheder idet borgerne/mindre virksomheder ikke skal 

søge tilladelse til at lægge en belægning på privat ejet areal, ligesom det ikke 

er muligt at styre befæstelsesgraden med nogen form for tilladelser. Der 

findes dog reguleringsmuligheder når det gælder godkendelsespligtige virk-
somheder. 

Sekretariatet vurderer, at der på sigt vil være behov at undersoge om kommunerne kan 
gives redskaber til regulering af befæstelsesgraden. 

Mulighederne for at finde erstatnings OSD  

Kommunerne ønsker at bruge denne mulighed men peger på behovet for 

en dialog med staten, der jo står for kordægningen, om hvor der evt, kunne 
forefindes erstatnings OSD. 

Sekretariatet opfordrer til, at staten i det omfang den ligger inde med viden om mulig 
erstatnings OSD, stiller denne viden til rådighed for kommunerne. 
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UDKAST 

KL's anbefalinger til en styrket boligsocial 
indsats i de udsatte boligområder 

Indledning 
Den 27. september 2012 

Det boligsociale arbejde før og i dag 
Det boligsociale arbejde - eller lokalsamfundsarbejdet - opstod i Danmark i 

1980'erne på baggrund af en voksende social opsplitning af boligmarkedet. 

Mens den brede middelklasse flyttede i parcelhus, blev de økonomisk og 

socialt dårligst stillede boende i de mange nye almene betonbyggerier, hvor 

også de mange flygtninge, som kom til Danmark op igennem 1980'erne og 

90'erne, flyttede ind. De almene betonbyggerier blev bygget i 1960'erne, 

hvor funktionsopdelte byer var det altdominerende planlægningsideal. Be-

tonbyggerierne lå derfor som oftest i udkanten af byerne og var bygget som 

store industrialiserede elementbyggerier. Op gennem1970'erne voksede 

imidlertid et nyt byplanlægningsideal frem, som tog afstand fra storbyggeri-

erne og i stedet lagde vægt på mindre enheder og tæt-lave boligformer. 

Samtidig begyndte omfattende byggeskader at vise sig i betonbyggerierne, 

og der blev derfor sat et omfattende renoveringsarbejde i gang. Det viste sig 

meget hurtigt, at de fysiske renoveringer ikke modvirkede de sociale og in-

tegrationsmæssige problemer, som blev mere og mere udbredte i de almene 

betonblokke. Derfor begyndte man rundt omkring at eksperimentere med 

lokalsamfundsarbejde inspireret af community-work bevægelserne i USA og 

England. 

De udsatte almene boligområder kom dog først for alvor på den landspoli-

tiske dagsorden med nedsættelsen af Byudvalget under Nyrup-regeringen i 

begyndelsen af 1990'erne. Siden er der blevet taget en række statslige initia-

tiver med henblik på at vende udyiklingen i de udsatte boligområder. I dag 

er der ansat ca. 450 medarbejdere i ca. 230 boligsociale helhedsplaner for-

delt på 54 kommuner. Landsbyggefonden finansierer 75 pct. af  hver hel-

hedsplan, mens den lokale kommune og/eller boligorganisation står for de 

sidste 25 pct. Hertil kommer de driftsressourcer, som den enkelte kommune 
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og boligorganisation bruger i de udsatte boligområder samt de statslige pul-

jemidler, som indgår i boligsociale projekter. 

De største boligsociale udfordringer 
Der er altså rigtig mange ressourcer til stede i de udsatte boligområder, men 
der er også stadig store udfordringer at løse: 

• Mange af de udsatte boligområder ligger fortsat fysisk adskilt fra byen 

ofte med dårlige transportmuligheder til byen og uden bymæssige funk-

tioner som butikker, kulturelle tilbud, læger etc. i umiddelbar nærhed. 

Dette bevirker, at beboerne i de udsatte boligområder mange steder le-

ver isoleret uden den store kontakt til det øvrige bysamfund, og at de 

øvrige borgere i byen ikke har nogen grund til færdes i boligområdet. 

• De udsatte boligornråder er fortsat kendetegnet ved en beboersammen-

sætning, hvor en stor andel af beboerne er uden beskæffigelse, har et la-

vere uddannelsesniveau end gennemsnitligt i befolkningen, har dårligere 

økonomi, samt flere sociale og sundhedsmæssige problemer. Derudover 

bor der i de fleste udsatte boligområder en større andel med flygtninge-

og indvandrerbaggrund og børn og unge end i landets øvrige boligom-
råder. 

• Mange af de udsatte boligområder har problemer med grupper af unge, 

som hænger ud i boligområdet i deres fritid og udviser en uhensigts-

mæssig adfærd. Denne adfærd blandt de unge skaber utryghed blandt 

områdets beboere og medvirker til at give områderne et dårligt image. I 

nogle af de udsatte boligområder er der endvidere større grupper af un-

ge, som begår kriminalitet enten i eller uden for boligområdet. 

• De fleste af de udsatte boligområder slås med et negativt image, som 

blandt skyldes den negative omtale af boligområderne i lokale og natio-

nale medier. Områdernes negative omdømme har som en af de alvorlig-

ste konsekvenser, at nye beboere ikke ønsker at flytte til boligområder-

ne, og boligorganisationerne dermed får problemer med at leje boligerne 

ud, hvilket igen virker negativt ind på boligområdets image. 

Hvad vil vi, og hvad skal der til? 
Hvis vi skal lykkes med at itnødegå de store og mangeartede udfordringer, 

som stadig kendetegner de udsatte almene boligområder, er der brug for et 

fornyet fokus og en fornyet tilgang til det boligsociale arbejde. Der har gen-

nem årene været og er fortsat rigtig mange gode intensioner og kræfter til 

stede i det udsatte boligområder, og der er ingen tvivl om, at mange bolig-

sociale indsatser gennem tiden har skabt væsentlige forandringer for bebo- 
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erne i de udsatte boligområder. Men der er samtidig ingen tvivl om, at der 

er brug for en mere effektiv indsats, hvis vi for alvor skal gøre noget ved de 

strukturelle problemer i de udsatte boligområder, og hvis vi skal nå målet 

om at gøre de udsatte boligområder velfungerende og attraktive. 

Der er brug for, at vi sætter ind med en bredspektret og helhedsorienteret 

indsats, som går på tværs af sektorer og fagområder. Den boligsociale ind-

sats bærer i dag alt for meget præg af siotænkning og vandtætte skodder 

mellem de sektorer og fagområder, som burde arbejde tæt sammen om at 

løse udfordringerne. Det gælder på tværs af stat, kommuner, boligorganisa-

tioner, politiet, den frivillige sektor, erhvervslivet etc., såvel som inden for 

den enkelte kommunale forvaltning. Fysiske, sociale, sundhedsmæssige og 

kriminalitetsforebyggende indsatser bør tænkes sammen, således at der sker 

et samlet løft af de udsatte boligområder. Der skal sættes fælles mål og ret-

ning for indsatsen, som skal ske i et koordineret samarbejde, hvor alle ved, 

hvem der har ansvar for hvilke dele af opgaven. 

En sådan helhedsorienteret, tværsektoriel og koordineret indsats kræver 

først og fremmest, at de fornødne ressourcer er til stede, og at der sker en 

koordinering af dem. Den tidligere regering afsatte i forbindelse med ghet-

tostrategien 80 mio. kr . til den særlige ghettoindsats i de 29 almene bolig-

områder på den daværende ghettoliste. Derudover blev det i boligaftalen fra 

2010 aftalt at afsætte 2.640 mio. kr . årligt af Landsbyggefondens ramme til 

renovering, 150 mio. kr . årligt til infrastrukturændringer, 500 mio. til ned-

rivning i perioden 2011-2014, samt 440 mio. kr . årligt i perioden 2011-2014 

til boligsocial indsats. Dertil kommer de mange ressourcer, som særligt 

kommuner, men også boligorganisationer bruger på deres kerneydelser i de 

udsatte boligområder. Alle disse ressourcer skal i højere grad koordineres, 

så de kan bruges strategisk og målrettet sættes ind der hvor de største ud-

fordringer er i det enkelte udsatte boligområde. 

Derudover er der behov for at gentænke den måde Landsbyggefondens 

bevillinger gives. I dag uddeles midlerne til de boligsociale helhedsplaner 

tidsbegrænset — ofte for 4 år ad gangen — og det samme gælder for ghetto-

midlerne og de øvrige statslige puljer. Dette gør det vanskeligt at arbejde 

strategisk og skabe langsigtede og blivende forandringer i de udsatte bolig-

områder. 
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Fakta 
Næsten hver 5. bolig i Danmark er en almen bolig. 

Der findes 650 almene boligforeninger i Danmark. 
• 229 boligområder har modtaget støtte fra Landsbyggefonden til en bo-

ligsocial helhedsplan i perioden 2006-2010. 
• De 229 boligsociale helhedsplaner er fordelt på 54 kommuner. Det vil 

sige, at lidt over halvdelen af kommunerne har et alment boligområde, 

som vurderes udsat nok til at have en boligsocial helhedsplan. 
• Fra byudvalgsindsatserne, over kvarterløftene, den helhedsorienterede 

byfornyelse til områdefornyelse og senest de sociale helhedsplaner er 
der investeret ca. 3,5 mia. kr . i det boligsociale arbejde. 
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KL's anbefalinger 
KL vil her komme med en række konkrete anbefalinger til, hvordan vi 

fremover kan styrke den boligsociale indsats i de udsatte almene boligområ-

der. Anbefalingerne er målrettet både regeringen, kommuner og boligorga-

nisationer. 

Målet er at skabe attraktive og velfungerende boligområder, som er en inte-

greret del af den omkringliggende by - til gavn for beboerne og til gavn for 

samfundet. 

Rammer og Økonomi 

Udvidet strategisk samarbejde mellem stat, kommuner og boligorga-
nisationer. Den tidligere regering lagde med ghettostrategien "Ghettoen 

tilbage til samfundet" blandt andet op til et strategisk samarbejde med 

kommunerne omkring ghettoindsatsen. Det strategiske samarbejde munde-

de ud i en række initiativaftaler mellem regeringen og 16 ud af de 17 kom-

muner, som var på ghettolisten i efteråret 2010. Ideen om et strategisk sam-

arbejde med staten og indgåelsen af initiativaftalerne blev positivt modtaget 

i mange kommuner. Ligesom med mange tidligere initiativer på det boligso-

ciale område blev initiativaftalerne imidlertid ikke tænkt strategisk sammen 

med de øvrige boligsociale indsatser, og opfølgningen på aftalerne har vist 

sig at være en større bureaukratisk øvelse for kommunerne. Samtidig fulgte 

der relativt begrænsede midler med initiativaftalerne i forhold til de udfor-

dringer, som aftalerne var tiltænkt at løse. 

Derudover er der en udbredt skuffelse i kommunerne over, at staten ikke er 

gået videre i udviklingen af det strategiske samarbejde. Der var i kommu-

nerne en forventning om at blive inddraget i en dialog med staten om, hvor 

vi vil hen med de udsatte boligområder, og hvad der skal til for at skabe en 

positiv udvikling, men denne dialog er udeblevet. Der er derfor et stort øn-

ske i kommunerne om tage fat på det strategiske samarbejde og udvide det 

til at omfatte udsatte boligområder generelt og fremover også inddrage bo-

ligorganisationerne. Det strategiske samarbejde skal først og fremmest bi-

drage til at skabe nytænkning og innovation på det boligsociale område. Det 

strategiske samarbejde bør tage udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang 

til boligområderne og sætte fokus på at nedbryde de skel mellem ministeri-

er, fagområder, sektorer etc., som står i vejen for at lave en sammenhæn-

gende, helhedsorienteret indsats i det udsatte boligområder. Stat, kommuner 

og boligorganisationer må i samarbejde sikre, at lovgivning, økonomi og 

administrative procedurer skaber hensigtsmæssige rammer for udviklingen 

af velfungerende og hele by- og boligområder. 

KL anbefaler: 
• At regeringen, KL og BL indgår en 4-årig partnerskabs-

aftale omkring den strategiske udvikling af det boligso-

ciale område. 
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Eksempel: Københavns Kommune 

Kebenhavns Kommune er initiativaftalen mellem staten om kommunen om de 10 sær-
ligt udsatte boligområder, der er lokaliseret i København, fulgt op med en strategiaftale 

mellem kommunen ogBL's 1 .kreds. I aftalen foipligter parterne sigtil at arbejde videre 
med de redskaber, som blev udmeldt i ghettostrategien. Herudover har parterne i fælles-
skab defineret en række yderligere redskaber, de vil undersøge mulighederne for. Strate-
giaftalen bliver udmontet i lokale initiativaltaler, som droftes på et områdebaseret sty-
ringsdialogmøde, hvor alle boligorganisationer, der har boliger i de relevante områder, er 
inviteret med. 

Ambitioner og økonomi skal hænge sammen. Den nuværende regering 
har tilsluttet sig den tidligere regerings målsætning om, at antallet af udsatte 

boligområder skal halveres inden 2020. Det er en meget ambitiøs målsæt-

ning, som kun kan opfyldes, hvis økonomien følger med. Den tidligere re-

gering afsatte i forbindelse med boligaftalen 2010 80 mio. kr . til den særlige 
ghettoindsats. Disse midler skal udmøntes over en 4-årig periode til de 16 

kommuner, som den tidligere regering indgik initiativaftaler med i 2011. 

Den nuværende regering har forhøjet landsbyggefondens investeringsram-

me for renovering og afsat flere midler til politiindsatsen i det udsatte bo-

ligområder. Derudover har ministeren for By, Bolig og Landdistrikter an-

nonceret, at ministeriet kommer med et større udspil på det almene bolig-

område i løbet af efteråret 2012. Det vides endnu ikke, om der følger flere 
midler med udspillet. 

KL anbefaler: 

• At der afsættes en realistisk økonomisk ramme til indsatsen 

i de udsatte boligområder, som gør det realistisk at nå rege-

ringens målsætning om en halvering af de udsatte boligom-
råder i 2020. 

Økonomi til strategisk og langsigtet udvikling. Hvis det skal lykkes at 
skabe forandringer i forhold til de strukturelle udfordringer i de udsatte 

boligområder, er alle aktører i det boligsociale felt enige om, at det er det 

lange seje træk, der skal til. Dette bør afspejle sig i den økonomi, der afsæt-

tes til det boligsociale arbejde. I dag finansieres de boligsociale indsatser 

primært via tidsbegrænsede puljer i Landsbyggefonden og i staten. Midlerne 

uddeles ofte for 4-årige perioder, og dette er langt fra nok tid til, at indsat-

serne kan nå at skabe de varige forandringer i de udsatte boligområder, som 

de er tiltænkt. Derudover er der et stort behov for en ensretning og koordi-

nering af puljernidlerne til de udsatte boligområder. Dette sker kun i dag i 

begrænset omfang. Det gælder særligt for de puljer, som gives til henholds-

vis sociale og fysiske tiltag i de udsatte boligområder. Dette er en stor ud-

fordring for kommuner og boligorganisationer og gør det meget vanskeligt 

6 



at planlægge og arbejde strategisk med udfordringerne i de udsatte boligom-

råder. 

Der er derfor et stort behov for at gentænke økonomien i det boligsociale 

arbejde, og dette kan oplagt indgå som et vigtigt punkt i en ny boligstrate-

gisk partnerskabsaftale mellem staten, kommunerne og boligorganisationer-

ne. Fordelingen af de boligsociale midler skal i langt højere grad end det er 

tilfældet i dag tage udgangspunkt i de lokale forhold i de enkelte by- og bo-

ligområder, og de skal give kommuner og boligorganisationer mulighed for i 

et strategisk og langsigtet perspektiv at udvikle de udsatte boligområder til 

attraktive bydele. 

KL anbefaler: 
• At reglerne ændres, så puljemidler fra Landsbyggefonden 

og staten kan gives over længere tid til udsatte boligområ-

der. 

• At der sker en ensretning og en koordinering af puljemid-

lerne til de udsatte boligområder. 

Fælles Mål 

Fælles lokal forståelse af det boligsociale arbejde og fælles lokale 
målsætninger. Der findes ingen entydig definition af det boligsociale ar-

bejde. Det boligsociale arbejde eksisterer i en masse lokale varianter, men 

der bliver sjældent sat ord på, hvad det boligsociale arbejde egentlig er, og 

hvordan det adskiller sig fra fx det øvrige sociale arbejde, som udføres i 

kommunerne. Når der ikke er nogen fælles forståelse af, hvad det boligsoci-

ale arbejde er, hvad det kan og hvad det skal, er det vanskeligt at pege på, 

hvem der har ansvaret for det. Derfor kæmpes der mange steder lokalt om, 

hvem der skal løse hvilke opgaver, og hvem der har ansvar for hvad. En 

kamp som går ud over kvaliteten og effektiviteten af det boligsociale arbej-

de. Der er derfor et stort behov for, at kommuner og boligorganisationer 

lokalt får skabt en fælles forståelse af, hvad det boligsociale arbejde er, og 

hvor de relevante snitflader mellem kommunen og boligorganisationerne er 

i forhold til at løse udfordringerne i de udsatte boligområder. 

Når denne fælles forståelse er på plads er vejen banet for formuleringen af 

fælles målsætninger for det boligsociale arbejde og fordelingen af ansvar og 

opgaver mellem de involverede parter. Målsætningerne skal tage udgangs-

punkt i de lokale udfordringer, og alle relevante samarbejdspartnere skal 

inddrages og tage medejerskab. Enighed på tværs af de involverede aktører 

om, hvad de boligsociale udfordringer er, og hvad målsætningerne for det 

boligsociale arbejde er, er helt afgørende for at få succes med det boligso-

ciale arbejde. Styringsdialogen mellem kommunerne og de almene boligor- 
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ganisationer er et oplagt sted at skabe fælles fodslag omkring det boligsocia-

le arbejde og få lagt ansvaret for opgaverne de rigtige steder. 

KL anbefaler: 
• At kommuner og boligorganisationer lokalt skaber en fælles for-

ståelse af, hvad det boligsociale arbejde er, og hvor de relevante 

snitflader mellem kommunen og boligorganisationerne er i for-

hold til at løse udfordringerne i de udsatte boligområder. 
• At de lokale aktører går sammen om at formulere lokale mål-

sætninger for det boligsociale arbejde. 
• At der indgås lokale aftaler om, hvem der løser hvilke opgaver, 

og hvordan opgaverne koordineres. 

Eksempel: 0 den s e Kommune. 

Odense Kommune indgik sammen med samtlige boligorganisationer i Odense en byaftale 
i 2010. Byaftalen er et foipligtende samarbejde mellem parterne om fire indsatsområder: 

Energi og klima, tidssvarende bolzger, boligsociale indsatser, samt fælles områdetilgang. 
Aftalen består af to dele: Del 1 som er samarbejdsgrundlag og strategi for samarbejdet og 

del 2 som er en handlingiplan for hvert af de fire indsatsområder. Handlingiplanen revi-
deres hvert år. Aftalen er politisk vedtaget i såvel boligorganisationer som kommunen. 

Eksempel: Københavns Kommune. 

I Kobenhavns Kommune er der i udarbejdelsen af helhediplanerne i hver bydel lokale 
droftelser om, hvor der er faglige sni#lader mellem henholdsvis boligorganisationernes og 

kommunens arbejde. De fælles indsatser beskrives i kontrakter, hvor parterne bliver 
enzge om formål med indsatsen, medarbejdeunktioner der indgår, rollefordeling ogfor-
ankringipotentiale. Kontrakterne folges op på lobende moder mellem de lokale kommu-
nale ledere og ledere af de boligsociale indsatser. 

Fokus på den kommunale kernedrift i de udsatte boligområder og 
forankring af den boligsociale indsats i driften. De boligsociale hel-
hedsplaner udgør i dag rygraden i det boligsociale arbejde. Helhedsplanerne 

er hovedsageligt fmansieret af Landsbyggefonden, men der kræves en lokal 

medfmansiering på 25 pct. Det er meget forskelligt, hvor stor en andel af 

den lokale medfinansiering kommunerne står for, og det er også meget for-

skelligt, hvor mange midler der derudover bruges på den boligsociale ind-

sats i kommunerne. Men alle kommuner bruger en vis del af deres driftsres-

sourcer i de udsatte boligområder på de lokale institutioner, skoler, klubber, 

sundhedspleje, SSP, beskæftigelsestilbud, hjemmepleje etc. Hvis det skal 

lykkes at vende udviklingen i de udsatte boligområder, er det nødvendigt, at 

kommunerne sætter fokus på, hvordan disse driftsressourcer bedst muligt 

bidrager til at løfte boligområdet. Borgerne i de udsatte boligområder bør 

have nem adgang til relevante kommunale tilbud og aktiviteter, og at tilbud 
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og aktiviteter i de udsatte boligområder har så høj kvalitet, at de bidrager til 

at løfte områdets beboere og tiltrækker nye borgere til området. De bolig-

sociale helhedsplaner kan ikke løse de strukturelle problemer i de udsatte 

boligområder. Her er det kommunernes kernedrift, der skal løfte i form af 

attraktive skoler, dagtilbud, fritidstilbud og ældrepleje, en målrettet beskæf-

tigelses-, sundheds- og psykiatriindsats, samt en velfungerende infrastruk-

tur, renholdelse og indretning af grønne områder. 

Opgaven for de boligsociale helhedsplaner er så at supplere den kommunale 

kernedrift med indsatser, som har fokus på at styrke lokalsamfundet og sær-

lige udsatte grupper i boligområdet, som kommunerne har svært ved at nå 

med sine tilbud. Det er vigtigt, at de boligsociale indsatser ikke kommer til 

at erstatte kommunale kerneydelser eller eksistere parallelt med tilsvarende 

kommunale indsatser — som det sker nogen steder. De boligsociale indsatser 

skal altid understøtte og tænkes sammen med enten den kommunale drift 

eller boligorganisationernes drift i de udsatte boligområder. Langt størstede-

len af de boligsociale indsatser gennem tiderne er ophørt ved projektperio-

dens udløb — også de indsatser som havde potentiale til at skabe forandring 

på længere sigt. Det er derfor helt essentielt, at der lægges en forankrings-

plan for alle boligsociale indsatser, således at indsatserne kan videreføres 

som en del af driften i enten kommunen eller boligorganisationen efter endt 

projektperiode, hvis de har vist gode resultater. 

KL anbefaler: 
• At kommunerne sætter fokus på kernedriften i de udsatte 

boligområder. 

• At alle boligsociale indsatser tænkes sammen med driften i 

enten kommune eller boligorganisationen med henblik på 

en fremtidig forankring. 

Eksempel: Slagelse Kommune 

I Slagelse Kommune vedtog et samlet Byråd i 2011at igangsætte et 2-årigt projekt, hvor 
en tvæaglig enhed bestående af 28 medarbejdere fra henholdsvis Jobcenteret, Center 
Børn og unge ogfamilie og Center for Dagtilbud, Center for Borgerservice, S SP og gade-
plan blev flyttet ud i kommunens to udsatte bohgområderRingparken i S lagelse ogMo-
talavej i Korsør. Formålet med projektet er at oikke både tilbud og myndighedsopgaver 

tættere på borgerne og etablere et stærkt tværgående samarbejde internt mellem de kom-
munale medarbejdere, men også med politi, boligorganisationer og civilsamfundet med 

henblik på at mindske kriminaliteten og øge togheden i boligområderne, samt at øge den 
gennemsnitlige indkomst oguddannelsesniveauet blandt beboerne i de to boligområder. 

Projektet har ikke fået tilført ekstra ressourcer, men er alene en anderledes måde at 
organisere dnften ogfordele driftsressourcerne på. 
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Eksempel: Sønderborg Kommune. 

Helhedsplanen i SønderborgKommune har igennem tiden udviklet en strategi om, at det 
enkelte delprojekt under helhediplanen organiseres tættest muligt på dnfisopgaven — med 
afsæt i en beskreven exitstrategi (hvad/ hvem skal videreføre projektmedarbejderen eller 
anvende metodeudviklingen efter endt projekq)eriode). Fx er den pædagog, som er til-
knyttet helhediplanens værested for 10-14 årige organiseret i kommunens Børn ogUd-

dannelsesforvaltning, fordi det er her indsatsen forventes at skulle videreføres. Den bolig-
sociale medarbejder i helhediplanen, som er ansat til at vejlede beboerne, håndtere lettere 
konflikter mellem naboer etc. er  imidlertid organiseret i boligorganisationen, fordi det er 
boligorganisationen, som forventes at videreføre denne indsats efter endt projekq,eriode. 
Når det gælder projektets fremdrift ogresultater refererer begge medarbejdere imidlertid 
til projektlederen for helhediplanen. Denne model fremmer høj grad af gensidigprojektin-
tegration i både boligorganisationen og kommunen.. 

Forebyggende og helhedsorienteret indsats — fysiske-, sociale- og 

sundhedsmæssige indsatser skal tænkes sammen. Hvis det skal lykkes 

at ændre mærkbart på udviklingen i de udsatte boligområder og forhindre, 

at nye boligområder udvilder sig til at være udsatte, er det nødvendigt i 

højere grad at sætte ind med en tidlig, helhedsorienteret og langsigtet ind-

sats. Kommuner og boligorganisationer bør i højere grad sætte fokus på de 

boligområder, hvor udviklingen viser tegn på at bevæge sig i den forkerte 

retning. I disse områder skal der sættes ind med en tidlig og forebyggende 

indsats, som tager hånd om de sociale, beskæftigelsesmæssig-, sundheds-

mæssig og fysiske udfordringer i boligområdet. I den sammenhæng spiller 

civilsamfundet en vigtig rolle, fordi civilsamfundet netop i det forebyggende 

arbejde har en masse ressourcer at byde ind med. Kommunerne kan derfor 

med fordel blive bedre til at inddrage civilsamfundet i det forebyggende 

arbejde i boligområderne og skabe forpligtende lokale samarbejder. Erfarin-

gen viser, at hvis kommunen går foran, så er det langt nemmere at tiltrække 

også andre aktører som fx det lokale erhvervsliv. 

Derudover er det helt afgørende for udviklingen i de udsatte boligområder, 

at kommuner og boligorganisationer bliver bedre til at tænke i helhedsorien-

terede løsninger. De problemer som kendetegner de udsatte boligområder 

er komplekse, og der er ofte tale om, at socioøkonomiske, sundhedsmæssi-

ge og fysiske udfordringer går hånd i hånd. Det er derfor afgørende, at de 

boligsociale indsatser tænkes i sammenhæng med områdets fysiske indret-

ning og den overordnede byplanlægning. Evalueringen af de mange bolig-

sociale indsatser, som har fundet sted igennem de sidste 20-25 år, viser, at 

de bedste resultater er opnået, når de sociale indsatser i et boligområde er 

tænkt sammen med fysiske forbedringer af boligområdet og en fysiske ud-

vikling af bysamfundet som helhed. Udover at tænke indsatsen de udsatte 

boligområder i sammenhæng med den generelle byplanlægning, er der også 
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behov for at sammentænke de sociale og fysiske indsatser i et kriminalpræ-

ventivt perspektiv. Det kriminalitetsforebyggende arbejde, der laves over 

for børn og unge i mange udsatte boligområder, skal tænkes sammen med 

fysiske tiltag, som kan medvitke til at øge trygheden i boligområdet. Det 

kan være alt fra forbedtinger af fællesarealer og adgangsveje til simple løs-

ninger med mere belysning eller fjernelse af beplantning. 

KL anbefaler: 
• At kommuner og boligorganisationer sætter ind med en 

tidlig og forebyggende indsats i de boligområder, hvor ud-

viklingen viser tegn på at bevæge sig i den forkerte retning. 

• At de boligsociale indsatser i de udsatte boligområder tæn-

kes i sammenhæng med områdets fysiske indretning og den 

overordnede byplanlægning. 

• At kommuner og boligorganisationer sammentænker socia- 

le og fysiske indsatser i det kriminalpræventive arbejde. 

Eksempel: Lyngby-Taarbæk Kommune 

I Lyngby-Taarbæk Kommune er kommunen gået sammen med 4 boligafdelinger og deres 
respektive organisationer om en forebyggende indsats i boligområderne på baggrund af en 
bekymringfor udviklingen i beboersammensætningen. Kommunen og boligorganisationer-
ne er sammen medfri villzge fra afdelingerne ogfra flere andre lokale frivillige foreninger 
gået sammen om at etablere en række klubber og andre fritidstilbud til børn ogunge i 
områderne, og at indrette faciliteter i lokalområdet, hvor beboerne kan dyrke motion og 

modes omkring sociale begivenheder. 

Eksempel: Aarhus Kommune 

Gellerupparken ogToveshøj i Aarhus Kommune skal ændres fra et udsat boligområde 

til en attraktiv 4ydel. Dette skal ske gennem en helhedsorienteret indsats, som både 
indeholder en fortsat massiv og bredspektret social indsats og radikale tsiske forandrin-

ger, herunder ny infrastruktur, vejnet og kvarterer, nye arbejdspladser, erhverv og boliger, 
ny bypark og en ny gennemgående bygade. Projektet er det første af sin art i Danmark 

ogindebærer, at Gellerup/Toveshøj om 20 år vil se markant anderledes ud end i dag. 
Området skal udvikles til en åben ogmultifunktionel 4ydel med en alsidig beboersam-
mensætning og med tpighed og trivsel for alle - så Gellerup bliver en del af Aarhus og 
Aarhus bliver en del af Gellerup. 

Eksempel: Københavns Kommune. 

I Kobenhavn udarbejder kommunen analyser over de ftsiske forhold i hvert af de seks 
udsatte byområder, der er identificeret i byen. De ftsiske analyser undersøger muligheder-
ne for, om der med fordel kan skabes forbindelser i oggennem området, forbedres udea-
realer så flere ønsker at opholde og bosætte sigi bydelene, og skabes et bedre samarbejde 
mellem boligorganisationernes og kommunens ftsiske driftsindsatser i områderne. 
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Brug af udlejningsredskaber til at påvirke beboersammensætningen. 
Igennem de seneste år er der løbende kommet nye udlejningsredskaber til 

med henblik på at tiltrække flere ressourcestærke beboere til de udsatte bo-

ligområder. SFI har for nyligt publiceret en analyse af brugen og effekterne 

af udlejningsredskaberne, som viser, at særligt brugen af fleksibel udlejning 

har vist sig at kunne skabe en varig ændring i beboersarnmensætningen i 

udsatte boligområder. Flere af udlejningsredskaberne som fx kombineret 

udlejning, flyttehjælp og offentlig annoncering er så nye tiltag, at de indtil 

videre kun er afprøvet få steder. Den kommunale anvisningsret derimod 

blev indført tilbage i 1984, og ifølge SFI's rapport benytter 52 kommuner 

retten til at anvise minimum hver 4. ledige almene bolig i kommunen. 

Kommunerne bliver imidlertid kritiseret for at anvise for mange udsatte 

borgere til boligafdelinger, som i forvejen er udsatte. Det er derfor nødven-

digt, at kommuner og boligorganisationer indgår i tæt dialog og samarbejde 

omkring brugen af udlejningsredskaber, og at dette sker på baggrund af en 

konkret analyse af udbuddet, efterspørgslen og huslejeniveauerne i de alme-

ne boligområder i den enkelte kommune. 

KL anbefaler: 
• At kommuner og boligorganisationer indgår i tæt dialog og 

samarbejde omkring brugen af udlejningsredskaber. 

Eksempel Københavns Kommune: 

I Kobenhavns Kommune er indgået en udlejningsaftale mellem kommunen ogBL's 1. 
Kreds. Aftalen betcyder, at fleksibel udlejningbruges aktivt i kombination med andre 
udlejningszyper til at sikre social sammenhængskraft i de almene boligområder. Boligom-

råder med mange beboere udenfor arbejdsmarkedet bliver fritaget for boligsocial anvisning 
og har en hoj andel affleksibel udlejning (op til 100 %). De fleksible kriterier tilgodeser 
især personer i arbejde men feks. også unge/ uddannelsessogende. Resultaterne af den 
valgte strategi har været tydelige. F. eks. er  andelen af beboere på overselsindkomst i 
perioden 31.12.2006 - 31.12.2010 faldet med 6,0 %-point i Tin»jerg/Utterslevhuse 
(fra 39,2 % til 33,2 %), og med 10,4 %-point i Mjolnelparken (fra 58,6 % til 48,2 

%). Aftalen giver samtidig kommunen bedre muligheder for at hjælpe udsatte borgere til 
en bolig, de kan betale, i de lidt mere "robuste" boligafdelinger. Her bidrager fleksibel 

udlejning til en fortsat bæredygtigbeboersammensætning, og almindelig ventelisteudlejning 
sikrer, at alle - uanset social status - har mulighed for at få en bolig. 

Eksempel Aarhus Kommune: 

Rosenhoj, der er en del af det udsatte boligområde Viby Syd i Aarhus Syd, fik i 2011 
Social- ogIntegrationsministeriets Integrationipris 2011 for Arets Boligområde. I Ro-
senhoj arbeldes der helhedsorienteret med en intensiveret indsats: Der er vedtaget en om-

fattende ftsisk helhedsplan, der er en omfattende boligsocial indsats i gangi et samarbej- 
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de mellem Arhus Omegn ogAarhus Kommune, og som noget helt særligt har været 

igangsat et 3 årigt udlejningsforsøg efter almen boliglovens Ç 144, som har suspenderet 
den almindelige venteliste og kommunens dispositionsret over hver fierde bolig. Alle  ledig-
blevne boliger annonceres i dagspressen, der kører TV-spots på TV2 østlylland, der er 
annoncerede åbent hus arrangementer og der er lavet en 3-rums udstillingsbolig, som er 

totalrenoveret ogindrettet. Evalueringen af udlejningsforsøget viser en markant positiv 
effekt på beboersammensætningen som følge af annonceringsudlejningen. 

Organisering 

Nedenfor præsenteres en række eksempler på, hvordan man kan organisere 

det boligsociale arbejde i kommunerne — på det politiske og ledelsesmæssige 

niveau, på koordinerende niveau og på udøvende niveau. 

Eksempel: Kolding Kommune 

I KoldingKommune er der nedsat en overordnet styregruppe for de tre helhedsplaner i 

kommunen, hvor direktørerne for de involverede boligorganisationer og direktørerne fra 
de relevante kommunale forvaltninger har sæde. For hver helhedsplan er der udarbejdet 

en samarbejdsaftale mellem kommunen og boligorganisationen, og der er nedsat følge-
grupper bestående af relevante fagpersoner fra kommunen inden for hvert af de overord-

nede indsatsområder i helhedsplanerne. Endvidere er der i de lokalområder, hvor der er 
en helhedsplan, nedsat kvarternetværk, som består af repræsentanter fra afdelingsbesty-

relsen, kommunale institutioner ogfrivillige foreninger i lokalområdet, politiet, samt en 
socialrådgiver, en pædagogisk konsulent og en fritidskonsulent fra kommunen. Kvarter-
netværkene medes 4 gange om året. Politiske sager vedrørende den boligsociale indsats 
behandles i kommunens Socialudvalg. 

Eksempel: Odense Kommune 

Odense Kommune har på det politiske niveau nedsat et 517, stk. 4 udvalg for Boligom-
råder ogTgBy med repræsentanter fra alle Byrådets partier, repræsentant fra boligor-
ganisationerne, politiet, Integrationsrådet ogRådet for Socialt Udsatte. Udvalget modes 
ca. en gang om måneden og er rådgivende for Økonomiudvalget. På det administrative 
niveau er der en strategigruppe med ledelsesrepræsentanter fra kommunens fem forvalt-
ninger, boligorganisationerne ogpolitiet. I begge fora drøftes problemstillinger og strategier 

for området. 
Boligorganisationerne i Odense er gået sammen om at etablere et fællessekretariat, som 
har til formål at styrke de boligsociale indsatser oginitiativer og styrke relationerne til 
relevante samarbejdspartnere herunder Odense Kommune. Fæilessekretariatet skal skabe 
bedre rammer og betingelser for det eksisterende boligsociale arbejde ogfor det forebyggen-

de boligsociale arbejde. Fællessekretariatet vil også være med til at sætte tydeligere fokus 
på den almene sektor generelt og konkret forbedre vilkårene for beboerne i de almene 
boligområder i Odense. 
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Eksempel: Halsnæs Kommune 

I Halsnæs Kommune har man valgt at ansætte en koordinerende projektleder, som orga-
nisatorisk er placeret i direktionssekretariatet med reference til to direktører. Den koor-

dinerende projektleder er dels ansvarlig for styringsdialogen, dels for de boligsociale hel-
hediplaner og er samtidig boligorganisationernes indgang til kommunen. Det boligsociale 

arbelde i kommunen (2 boligsociale helhediplaner) er organiseret i/ styret af et fællesse-
kretariat med 4 boligsociale medarbejdere og den koordinerende projektleder, som er 

ansvarlig for fremdrift ogresultater i helhediplanerne. Sekretariatet er netværksbaseret, 
det vil sige uden fælles ftsisk adresse, men der alholdes sekretariatsmade 2 timer hver 14. 
dagpå skift hos de to involverede boligorganisationer og kommunen. 

Eksempel: Aalborg Kommune. 

Der er i AalborgKommune ansalfire netværkskoordinatorer, som varetager den daglige 
koordination af det boligsociale arbejde i kommunen. I 2008 tog netværkskoordinato-
rerne initiativ til at danne AalborgBoligsociale Forum. AalborgBoligsociale Forum er 

dannet for at skabe netværk for eifarings-/ vidensdeling og kompetenceudvikling af det 
boligsociale arbejde i Aalborg. Forummet er for medarbejdere, der er ansat kommunalt 

eller i boligorganisationsregi. Medarbejderne leder, koordinerer og uafører boligsociale 
indsatser i Aalborg. 12012 er der 32 medlemmer afforummet, som mødes ca. 4 gange 

samt til temadage efter behov. Forummet arrangerer også workshops for frivillige 
på tværs af boligområderne. AalborgBoligsociale Forum er en del af den boligsociale 
strategi i AalborgKommune. 

KL anbefaler, at kommunerne i organiseringen af det bo-

ligsociale arbejde lægger vægt på følgende: 

At have en kommunal styringsmodel på det boligsocia-
le område. 

• At det boligsociale arbejde er tænkt sammen med de 

kommunale velfærdsydelser på social-, sundheds-, be-

skæftigelses- og det tekniske område. 
• At ansvaret for det boligsociale arbejde er entydigt pla-

ceret på politisk og ledelsesniveau. 
• At ansvaret for koordinering af og opfølgning på det 

boligsociale arbejde er entydigt placeret i kommunen — 

og at det boligsociale arbejde har et selvstændigt fokus. 
• At der i kommunen er et stærkt og handlingsorienteret 

lokalt samarbejde mellem de centrale aktører i de udsat-
te boligområder. 

Dokumentation, effektstyring og evaluering 
Dokumentation og analyse. En vigtig vej til at styrke det boligsociale ar-

bejde er ved at skabe en bedre dokumentation af de boligsociale udfordrin-

ger og udviklingen i de udsatte boligområder. Alle boligsociale indsatser bør 
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bygge på solid dokumentation og en grundig analyse af behovene i de på-

gældende områder. I dag benyttes de boligsociale nøgletal, som laves af 

Danmarks Statistik, ofte som eneste dokumentation af behovet for en bo-

ligsocial indsats. Men dels er de boligsociale nøgletal altid forældede, dels er 

der en række nøgletal som ikke må trækkes, når en given boligafdeling har 

under 100 beboere, og dels er der en række væsentlige faktorer, som nøgle-

tallene ikke fortæller noget om (fx indeholder de ingen oplysninger om bør-

nene i afdelingen udover antallet). Flere af de store kommuner har allerede 

udvildet eller er i gang med at udvikle deres eget dokumentationsredskab, 

men dette er en stor opgave for den enkelte kommune. Der er derfor be-

hov, at der på nationalt plan udvikles et dokumentationsredskab, som den 

enkelte kommune kan sætte egne data ind i og dermed følge udviklingen i 

de udsatte boligområder. 

KL anbefalet: 
• At der på nationalt plan udvikles et dokumentationsred-

skab, som gør det muligt at følge udviklingen i de udsatte 

boligområder i den enkelte kommune og på tværs af kom-

muner. 

Eksempel: Århus Kommune 

I Aarhus Kommune er udviklet det Boligsociale Monitorelings.rystem (BoSocData) i 
samarbejde med byens boligorganisationer/ Det Boligsociale Fællessekretariat. Systemets 
data foreligger på CPR-niveau, men aggregeres til boligområdeniveau ogtrækker på 

demografiske oplysninger, som kobles til en række udpegede indikatorer for særlige bolig-
sociale problemstillinger. BoSocData anvendes til at overvåge udviklingen i de almene 

boligområder i Aarhus Kommune på forskellige boligsociale indikatorer, som vedrører 
beboersammensætningen, toghed ogtrivsel. Dette muliggør en kbende kvantitativ sam-

menlignende status på de almene boligområders udsathed. Denne monitoreringindgår 
som et væsentligt analytisk værktøffor kommunen og boligforeningerne i forhold til at 

priotitere ogmålrette de boligsociale indsatser i de udsatte boligområder. Da datagrund-
laget er CPR-baseret kan BoSocData endvidere anvendes til effektevaluelinger af de 

igangsatte boligsociale indsatser. 

Eksempel: Københavns Kommune. 

I Københavns Kommune er udviklet det socioøkonomiske Kobenhavnerkort. Det Socio-
økonomiske Københavnerkort er et interaktivt kort, som giver mulighed for at få et 
helhedsorienteret overblik over byen, idet ftsiske og sociale faktorer vises i en sammen-
hæng. Kortet viser ikke de socioøkonomiske forhold for den enkelte boligafdeling, men 
det giver mulighed for, at man kan se boligafdelingerne i sammenhængmed det omkring-
liggende område. Det Socioøkonomiske Københavnerkort er et unikt redskab til at ana-
lysere ogforstå byen i et helhedsorienteret perspektiv. Kortet er med til at danne grundlag 
for beslutninger om, hvor i byen der er behov for forskellige typer af indsatser, og har 
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bl.a. været et led i udarbejdelsen af Kobenhavns Kommunes Politik for udsatte byområ-
der, hvor kommunen har udpeget, hvor der skal sættes ind med helhedsorienterede indsat-

ser. Man kan blandt andet se, hvordan indkomstniveauet, uddannelsesniveauet ogfor-
skellige boligorhold fordeler sigi byen — altså forskellige sociookonomiske faktorer, som 
har indflydelse på byen og dens udvikling. Desuden viser kortet, hvor i byen der på nu-
værende tichpunkt udføres helhedsorienterede indsatser såsom boligsociale helhedsplaner 
og områdefornylser. 

Effektstyring. Ligesom i mange andre dele af samfundet har kravene til 

effektstyring, dokumentation og evaluering vundet indpas i det boligsociale 

felt. Det boligsociale felt har traditionelt været præget af kvalitative evalue-

ringer af enkeltindsatser. Der er derfor en række udfordringer forbundet 

med indføre effektstyring i det boligsociale arbejde. To af de største udfor-

dringer er, at der ikke findes særlig meget dokumentation på området, og at 

det er vanskeligt at måle effekten af de boligsociale indsatser. Flere kom-

muner er imidlertid i gang med at udvælge en række indikatorer, som de vil 

måle deres boligsociale indsats på. Udvælgelsen sker med udgangspunkt i de 

data, som er tilgængelige i kommunen. 

Det er imidlertid meget forskelligt, hvilke data kommunerne har adgang til 

og mulighed for at samkøre uden at komme i strid med registerloven. De 7 

største kommuner har over de sidste to år haft et 7-kommune samarbejde 

med det formål at udveksle erfaringer om brug af indikatorer til at måle på 

den boligsociale indsats. På baggrund af kommunernes erfaringer og SFI's 

pllotprojekt, som netop har fokus på udvikling af boligsociale indikatorer, 

bør der udpeges en række relevante indikatorer, som den boligsociale ind-

sats fremover skal måles på. Disse indikatorer skal tænkes sammen med det 

dokumentationsredskab, som er beskrevet ovenfor, så kommunerne får et 

redskab, som de dels kan bruge til at følge udvildingen i de udsatte bolig-

områder og dels kan bruge til at måle på effekten af den boligsociale ind-

sats. Det er vigtigt, at redskabet bygges op, så de nødvendige data kan 

trækkes nationalt (fx i Arbejdsmarkedsstyrelsen) og/eller lokalt i kommu-

nerne. Det er tillige vigtigt, at der udvælges få indikatoter, så det også bliver 

et overkommeligt arbejde for de mindre kommuner at trække og analysere 

de nødvendige data. De større kommuner med behov for mere detaljerede 

effektmålinger skal dog have mulighed for at udbygge indikatorerne. 

KL anbefaler: 
• At der i sammenhæng med udviklingen af et dokumentati-

onstedskab på det boligsociale område, udvælges en række 

relevante indikatorer, som den boligsociale indsats frem-
over skal måles på. 
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THu d. 4 (»eber 2012 

r1< - 	e 1 

Miljøstyrels en 
Strandgade 29 
1410 Kbh. K 

Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om til-
ladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 2012 

Generelle bemærkninger 
Overordnet vurderer KL, at udkastet rummer mange positive tiltag. Både 

med hensyn fil landbrugserhvervets mulighed for en smidig udvikling uden 

unødigt bureaukrati, men også kommunens mulighed for behandling af sa-

gerne på en ukompliceret og effektiv måde, uden at hensynet til omgivel-

serne tilsidesættes. 

Særligt anmeldeordningerne mht. afgræsning af naturarealer ( 19i og 19j) 

vurderes at være et særligt positivt tiltag, set i lyset af kommunernes kom-

mende opgaver med implementering af naturplanerne. 

Det skal dog bemærkes, at anmeldeordningerne vil medføre, at der lægges 

yderligere ikke-gebyrfinansieret sagsbehandling over på kommunerne. 

Det er endvidere erfaret, med de tidligere anmeldeordninger, at der i nogle 

tilfælde er sket et overforbrug af kommunale ressourcer. F.eks. ved at ansø-

ger i nogle tilfælde søger om mere, end han reelt har behov for, og i andre 

tilfælde har ansøger været skødesløs med ansøgningen, da en eventuel berig-

tigelse af fejl, som sådan er gratis. 

En løsning, der kunne stramme op på ansøgningernes relevans og kvalitet, 

kunne være en grad af gebyrfinansiering. KL ser frem til at fortsætte drøf-

telserne af økononfien omkring anmeldeordningerne, idet der her er et væ-

sentligt udestående. 

Detaljerede bemærkninger 
Der efterlyses en ordning, der kunne give mulighed for at etablere/opsætte 

kalvehytter under visse forudsætninger. Der er stadig malkekvægbrug, hvor 

småkalvene ikke går i bokse, der overholder de nye velfærdskrav. 

Den 20. august 2012 

Jnr 10.06.10 K04 

Sagsid 000207153 

Ref NAT 

nat@kl.dk  

Dir 3370 3861 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Tlf 3370 3370 

Fax 3370 3371 

www.kl.dk  
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Pkt. 3 
Det ville være oplagt at benytte lejligheden til, at lade §19 (maskinhuse etc) 

være omfattet af oplysningskravene i §19 e — og ikke kun gælde for §19 a-d 

og §19 f-k 

Pkt. 6 
"Foldkanterne" et ikke et almindeligt anvendt begreb. Man kunne i stedet 

kalde det "foldafgrænsningen". Eller "Tegning, der viser afgræsningsfolde-

nes placering" 

Pkt.11 

"Foderlagre" er uklart. Omfatter det fodersioer? Omfatter alle anlæg til 

opbevaring af foder — med undtagelse af ensilageopbevaringsanlæg? 

Pkt.13 og 14 
Det er meget uklart, hvad der menes med et anlæg. Hvad menes der med en 

ensilageplads og et gødningsopbevaringsanlæg? Betragtes en gyllebeholder 

med tilhørende forbeholder som et anlæg? Betragtes en gyllebeholder og en 

beholder til ensilagesaft som to anlæg, hvoraf kun det ene anlæg kan anmel-

des? Betragtes en beholder til opbevaring af overfladevand fra ensilagesiloer 

og ensilagepladser til udsprinkling og en gyllebeholder som to anlæg, hvoraf 

kun det ene anlæg kan anmeldes? 

Pkt. 17 
Vedr. §19 d: Det bør præcisere i § 19d, om ordningen omfatter ændring af 

vægtintervaller og aldersintervaller. 

Pkt. 20 

Burde vel også gælde for § 19 j. 

Pkt. 22 
Det bør i øvrigt fremgå af § 19e, at kravet om 2 måneders sagsbehandlings-

dd først gælder fra det tidspunkt, oplysningskravene som fremgår af § 5a er 

opfyldt. § 19 - maskinhuse etc - kunne med fordel omfattes af § 19e: be-

plantningskrav, høringsregler, maks sagsbehandlingstid. 

Pkt. 23 
Det er fint, at §19 f nu også omfattes af de samme betingelser mht nabohø-

ring, ddsfrister m.v. som de øvrige ordninger. 
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Pkt. 28 

1)Hvad er begrundelsen for, at produktion af smågrise over 25 kg fortsat 

kan anvende 19 f ? 

2) Betyder formuleringen, at en smågriseproduktion med 7-30 kgs grise kan 

bruge ordningen for den del af produktionen, der er 25-30 kgs grise? — I 

givet fald er spørgsmålet, hvordan det håndteres beregningsteknisk? 

Pkt 31 

§ 19 c 

Det er et problem, at velfærdsudvidelser for minkhaller ikke skal opfylde 

BAT krav — d.v.s. de kan monteres med smalle gyllerender. Der bør indfø-

res en bestemmelse om, at nye minkhaller i denne ordning skal opføres med 

35/36 cm render, jf MKN-afgørelserne herom. 

§ 19f stk. 3 nr. 3. 

KL foreslår, at kravet vedr. fosforniveau bliver, at det generelle beskyttel-

sesniveau for fosfor skal overholdes uden brug af virkemidler. 

Kravet om at undgå fosforklasse 2-3 , gør det meget vanskeligt at bruge 

ordningen: Kommunen vil ofte komme ud i afgørelser, som er betinget af, 

at bestemte marker ikke bruges. Hvordan skal landmanden og kommunen 

forholde sig, når han skifter arealer efter at have fået en §19 f afgørelse? 

Bortfalder den så eller .... Hvordan skal landmanden og kommunen forhol-

de sig, hvis Miljøstyrelsen senere ændrer på status for et opland? 

Der er desuden uklarheder: Menes N og P ab dyr eller ab dyr totalt for 

ejendommen? Må den totale N og P-emission stige, men blot ikke være 

større pr. dyr end forudsat i MGK, eller må den samlede emission ikke  sti-

ge? 

Hvis formuleringen fastholdes, skal der vel tilføjes "... eller på arealer, der 

kan omfattes af fosforklasse 2-3 ifølge bilag 4, nr 1, punkt A og B ...." til-

svarende i §19 g, stk. 4, 4) 

§ 19 g, stk. 4, 3) 

Det er en absolut nødvendighed, at "N og P ab dyr" umiddelbart fremgår af 

den udskrift, som kommer fra husdyrgodkendelser.dk . Ellers vil sagsbe-

handlingen ikke kunne foretages. 

I forbindelse med nogle af de eksisterende ordninger (19 e og 19 f) stiller 

mange kommuner krav om indsendelse gennem husdyrgodkendelser.dk , til 

dokumentation for, at krav vedr, lugt og ammoniakemission er opfyldt. 

Hjemlen til det findes i §5 a, 7). Vurderingerne på N og P ab dyr forudsæt-

ter, på samme måde beregninger via husdyrgodkednelser.dk . 
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Selv med adgang til disse værdier vil sagsbehandlingen blive forholdsvis 

omfattende. N og P ab dyr skal holdes op imod hhv. N og P ab dyr på god-

kendelsestidspunktet og normtal 2008/09, og effekt af fodertiltag fastlagt 

ved vilkår i oprindelig godkendelse skal indregnes. 

§19 g, stk 4, 4) 
Samme forslag og samme kommentarer som til §19 f stk. 3 nr. 3. Her bliver 

ordningen endnu sværere at udnytte, da kravet er skærpet til fosforklasse 1- 

3. 

§19 h 

Det er meget positivt, at der bliver lettere adgang til at afprøve miljøeffekti-

ve løsninger. KL  vurderer dog, at kommunerne kommer til at bruge en del 

tid på ordningen, da der skal foretages en del omfattende og komplicerede 

vurderinger (jf. §19 h, stk. 2, pkt. 3). 

1) Formuleringen af stk. 2, 3) er ret knudret. Skriv f.eks.: "Forureningen fra 

husdyrbruget øges ikke som følge af det anmeldte". Selve anmeldelsen kan 

jo godt finde sted inden kommunen har vurderet noget. Efter indsendelsen 

vurderer kommunen, om dette — og en række andre krav — faktisk er op-

fyldt. 

2) Menes der den samlede forurening fra husdyrbruget uanset hvordan 

emissionerne er fordelt på de enkelte staldafsnit? Nogle staldafsnit vil være 

tættere beliggende på f.eks. naturområder end andre. 

3) Det bør overvejes at tilføje en bestemmelse om, at teknologien i afprøv-

ningsperioden kan erstatte evt, krav til teknologi fastsat i miljøgodkendelsen 

- i det omgang, kommunen vurderer, at den giver samme effekt. 

4) Det bør overvejes, at indføje en bestemmelse om, at kommunen kan be-

stemme, at projektet ikke må løbe ud over fristen for næste revurdering/må 

løbe til næste revurdering. Det vil ofte være mere håndterbart for kommu-

nen. 

§§ 19 i stk. 5 og 19 j stk. 4 

1) Det fremgår det, at arealerne skal være omfattet af en plejeaftale med en 

offentlig myndighed. Det er uklart, hvad der konkret menes med en plejeaf-

tale. 

2) Det fremgår det, at mindst halvdelen af arealerne skal være græsningseg-

nede arealer, der enten er fredede, § 3 beskyttede eller særligt udpegede 

N2000-arealer. Denne afgrænsning finder KL unødvendig restriktiv, særlig 

med tanke på, at store dele af Ribe Marsken ikke er omfattet af Natura2000. 

Afgræsning af hensyn til fuglelivet, er nemlig her særdeles ønskværdigt. Det 
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foreslås, at EF-fuglebeskyttelsesområder, med fuglearter på udpegnings-

grundlaget, der er afhængige af græsning, også bør være omfattet. 

Endvidere omtales arealer i fiæng i begge paragrafer, uden at det er klart om 

der er tale om de førnævnte fredede, § 3 beskyttede eller særligt udpegede 

N2000-arealer, eller de tilstødende arealer med permanent græs. Dette er 

forvirrende og vil give for stort rum for fortolkning. 

§ 19 i , stk. 6 

Kravet om, at hele naturgræsnings-dyreholdet som minimum skal græsse i 

perioden 1. maj — 30. september harmonerer ikke med naturplaner og hand-

leplaner for bl.a. marskarealerne. 

Her skal græsses af hensyn til ynglende eng- og vadefugle, derfor stilles krav 

om reduceret græsningstryk i perioden 1. marts — 1 (evt. 15.) juni, efter an-

befaling fra DCE (tidligere DMU). Ordningen vil derfor ikke kunne benyt-

tes her, og det er uheldigt. 

§§19 i, stk. 6 og 19 j, stk. 7 

KL anbefaler, at ansøger med en indsendt beregning dokumenterer, at der 

netto sker fjernelse af næringsstoffer fra arealerne der afgræsses. Alternativt 

er det nødvendigt, at Miljøstyrelsens udarbejder retningslinjer for og red-

skab til brug for kommunernes skøn af denne balance. 

§§19i. stk 7 og 19 j stk. 5. 

1) Det er uldart om forbuddet mod udbringning af gødning også omfatter 

tilstødende arealer med permanent græs. Det bør derfor specificeres hvilke 

arealer, nævnt i stk. 5, det drejer sig om. 

2) Det bør specificeres hvilke typer gødning, der tales om 

§ 19 i, stk. 10 

Kravene der skal opfyldes for nye staldanlæg, der ikke etableres i tilknytning 

til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kan tolkes sådan, at der ikke 

kræves en landzonetilladelse til disse. Er det hensigten? Hvis ikke, kan det 

kraftigt anbefales, at tilføje det som et krav i bekendtgørelsen, så misforstå-

elser undgås. 

Hvis det er hensigten, at en landzonetilladelse ikke i disse situationer er 

nødvendig, bør der indføjes en bestemmelse om, at kommunen kan give 

afslag, hvis den vurderer, at det er uforenelig med de landskabelige hensyn. 

I så fald skal Planloven vel også ændres. 

Ansøger bør i alle tilfælde i ansøgningen begrunde størrelsen ud fra de ak-

tuelle dyrs pladsbehov. 
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§ 19 j, stk. 7 
Det er uklart, hvad der menes med "må højst være på 0,5 DE/ha i perioden 

1. september til 31. maj." Menes 0,5 DE/ha i 9 måneder (altså 0,375 DE/ha 

i perioden) eller 0,5 DE/ha på årsplan (altså 0,67 DE/ha i perioden)? 

§ 19 k, stk. 5. 
Ifølge vores vurdering, er der ikke umiddelbart fagligt belæg for at fravige 

afstandsktavet blot fordi produktionen halveres. Selvom dyreholdet halve-

res, kan svinefolde/-hytter uden afstandskrav til § 7 stk. 1-natur medføre en 

merbelastning af naturområdet, hvis det hidtidige staldanlæg ligger relativt 

langt fra det sårbare naturområde. 

§ 19k stk. 6 
I sætningen: "medmindre der kun udbringes husdyrgødning svarende til 0,6 

pr. ha pr. planperiode ..." mangler en enhed, som formentlig skal være DE. 

Der omtales et særligt krav til afsætning af husdyrgødning på arealer om 

fattet af fosforklasse 1-3. Det anføres bl.a., at der kun kan ske anmeldelse, 

hvis der kun udbringes 0,6 DE/ha på disse arealer. Dette krav udstrækkes 

til også at gælde tredjemandsarealer. Dette falder ikke i tråd med generel 

administrativ praksis på husdyrområdet, hvor der ikke kan stilles betingelser 

til tredjemandsarealer, uden at der udarbejdes godkendelse efter § 16. Der 

bør udarbejdes vejledningsmateriale til hvorledes dette skal forstås og ad-

ministreres. 

§ 19 k, stk. 8 
Det synes unødvendigt restriktivt, hvis det skal forstås sådan, at det ikke er 

muligt at ændre at ændre fuldspaltegulve i eksisterende stalde til andre mere 

hensigtsmæssige gulvtyper? 

§ 19 k, stk. 9, litra d 

Det er uklart, hvad der menes der med "visuelt sammenhængende"? 

nr. 33 
KL gør opmærksom på, at omnummerering ikke ændrer på den kendsger-

ning, at det fortsat ikke er muligt at foretage en indberetning af anmeldel-

s erne i www.husdyrgodkendelse.dk  

Ændringer af bilag 3 og 4 
I bilag 3 er det under grundvand anført ..."at der ikke kan fastsættes vilkår, 

der er mere skærpede end planteavlsbrug". Udvaskningen fra et planteavls-

brug varierer alt afhængig af husdyrtype og jordbundstype. Det vil derfor 

forekomme, at en udvaskning svarende til planteavlsbrug medfører en på-

virkning af grundvandsmagasinet i nitratfølsomme indvindingsområder, der 

er større, end den man opererer med i husdyrgodkendelsesloven. 
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Med venlig hilsen 

Nina Thune 
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Trfi 	4. dhbr 2c12. 
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Naturstyrelsen, Miljøministeriet 

NaturErhvervstyrelsen, Fødevareministeriet 

KL's høringssvar til: 

1. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 
projekter vedr. vandløbsrestaurering 

2. Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter 
vedrørende vandløbsrestaurering 

Generelle bemærkninger 

Kommunerne er med Vandrammedirektivet og vandplanerne forpligtet til 

at implementere de statslige indsatsmål i vandplanerne, herunder de 

udpegede vandløbsindsatser. Alle dele af vandløbsindsatsen er lovpligtig at 

implementere senest i 2015 — og ifølge den information der er tilgået KL, er 

det statens opfattelse, at der er afsat tilstrækkelige tilskudsmidler til hele 

indsatsen. 

Kommunerne ser frem til at komme i gang med indsatsen. Imidlertid er der 

en række forhold, der vil besværliggøre indsats, fremdrift og synergi med de 

øvrige dele af vand- og naturindsatsen. 

Fra statslig side har man for vandløbsindsatsen i vandplanerne prioriteret 

og valgt: 

• Given lokalitet 

• Givent virkemiddel 

• Given tidshorisont for implementering. 

Der er dermed valgt en helt anden og meget vanskeligere styringsmodel, 

end der ellers er mellem stat og kommuner. Det gælder også når der sam-

menlignes med den øvrige kommunale vandplanimplementering fx indenfor 

spildevandsindsatsen. 
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Kommunerne har netop foretaget den lovbestemte prioritering af 

vandløbsindsatsen i vandhandleplanerne, der efter endt høringsperiode skal 
vedtages senest 22. dec. 2012. 

Tilskudskriterierne indfører en parallel prioritering 
Med tilskudskriterierne indføres en yderligere og parallel prioritering på 

både nationalt og lokalt niveau — udover den statslige vandplan og den 

kommunale handleplan. KT, har forstået, at det skyldes et statslig behov for 

at kunne leve op til EU-krav i de tilskudsordninger, der anvendes. 

De given rammevilkår gør samlet set, at indsatsen ikke kan blive lige så 

økonomisk efficient, som hvis kommunerne selv kunne tilrettelægge den og 

sikre optimal synergi med øvrige vand- og naturprojekter. For at sikre mest 

og bedst vandmiljø for de samlede offentlige ressourcer og de afsatte 

midler, er der derfor afgørende, at de nationale kriterier, der lægges til grund 

for indsatsen ikke i endnu hojere grad fastlåser indsatsen. 

KL vil derfor opfordre til at: 

• EU-krav ikke overfortolkes eller overimplementeres — i krav og 

kriterier af faglig eller processuel karakter 
• EU-kravene implementeres på en måde, der korresponderer med 

den lovpligtige prioritering i den kommunale handleplan. 

I forlængelse af dette skal KL opfordre til at der foretages væsentlige 
ændringer i bekendtgørelserne. 

Dette understøttes af, at tiden er knap, fordi de statslige vandplaner er ca. 2 

år forsinket, hvorfor den kommunale implementeringsperiode er reduceret 
fra 5 til godt 3 år. 

KL vil desuden generelt henlede opmærksomheden på, at der ikke kommer 

til at ske en statslig detailregulering eller —styring i et at ministerierne, i 

dialogen imellem dem eller i forhold til kommunerne. Det vil unødigt 
forøge ressourceforbruget i såvel kommuner som stat. 

Andre tilskudskriterier skaber synergi 
KT, undrer sig over, hvorfor bekendtgørelserne kun i ringe omfang 

inddrager de bidrag til tilskudsadministration og -kriterier, som KTC og KL 

har foreslået i det intensive mødeforløb med Fødevareministeriet og 
Miljøministeriet i perioden nov. 2010-maj 2011. 

I det følgende gengives de i kort form i prioriteret rækkefølge. De kan sikre 

omkostningseffektivitet, helhedstænkning og fremdrift ift. lodsejere — og 

erstatte den komplekse kriteriemodel, der er fremlagt i bekendtgørelserne. 

Økonomisk efficiens ift. den samlede indsats på reipektive vandlobsstrækning 
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Projekter, der er nødvendige for at sikre en effektiv og helhedsorienteret 

indsats på respektive vandløbsstrækning, prioriteres frem for andre 

projekter. Det gælder fx øvrige vandløbstiltag samt vådområde- og 

ådalsindsatsen. Dette fremgår af hhv. vandoplandsplaner, vandplaner og 

vandhandleplaner. 

økonornisk efficiens ifl.  den specifikke vand- og natinplanindsats 
Projekter, der er nødvendige for den øvrige specifikke vand- og na-

turplanindsats, prioriteres frem for andre projekter (fx Natura 2000- 

vandløb). Dette fremgår af vandplaner, naturplaner og efterfølgende 

handleplaner. 

økonomiske effeciens ift. antal km forbedret vandlob 
For rørlagte strækninger kunne dette være økonomisk efficiens ift. fritlagt 

strækning. Omkostningseffektivteten opgøres som kr. pr. km samlet fritlagt 

vandlobsstrækning. For fjernelse af spærringer kunne dette være økonomisk 

efficiens ift. passabel strækning. Omkostningseffektiviteten opgøres som kr. 

pr. km vandløbsstrækning, der gøres passabelt opstrøms strækningen. 

Økonomisk høring 
KL antager at der i bekendtgørelser og kommende statslig 

administrationspraksis er taget højde for de økonomiske forudsætninger, 

der er foretaget ml. Miljøministeriet og KL i processen forud for 

økonomiaftale 2013 ml. regeringen og KL pr. juni 2012. Såfremt dette mod 

forventning ikke skulle være tilfældet, forbeholder KL sig ret til på et senere 

tidspunkt at få tilsendt bekendtgørelserne i økonomisk høring. 

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale 
projekter vedr. vandløbsrestaurering 

1, stk. 2: KL antager, at der herunder gives tilskud til de projekttiltag, der 

har været aftalt mellem Miljøministeriet og KL i processen forud for 

økonomiaftale 2013 ml. regeringen og KL pr. juni 2012 — jf. 

Miljøministeriets opgørelse af dette primo 2012. 

§ 1, stk. 3 og § 5, stk. 1, pkt. 3: KL skal opfordre til, at referenceværdierne 

justeres løbende pba. projekterfaringer og desuden tager hensyn til de 

særlige vilkår der er dels for vandplanernes vandløbsindsats, dels for lokale 

indsatser, der kan være meget forskellige fra de referenceprojekter, som der 

tages udgangspunkt i. KL ønsker dokumentation for de vejledende 

referenceværdier. I første omgang er det vigtigt at den bliver fremsendt ift. 

forundersøgelserne, så disse ikke unødigt forsinkes. 

§ 4, stk.1, pkt. 1: Det er vigtigt, at den statslige administrationspraksis ikke i 

udgangspunktet eller på sigt sfiller unødvendige krav i indhold eller form. 

3 



Indsatsen skal fremmes mest muligt — ligesom der er behov for et minimum 
af statsligt og kommunalt bureaukrati. 

§ 4, stk. 1, pkt. 2: Dette krav vil umuliggøre at givne kommuner kan søge 

om givne indsatser, der ligger under den nævnte beløbsgrænse. De vil i så 

fald være henvist til at pulje ansøgninger sammen på landsplan, hvilket 

forøger det administrative arbejde. KL vil opfordre til at punktet udgår. 

§ 4, stk. 2 og § 5, stk. 2 og § 6, stk. 3: Såfremt ansøgninger indstilles til et 

afslag pga. manglende tilskudsmidler, forventer KL at der fra statslig side 

findes en løsning på dette — enten ved at der afsættes nye midler eller ved at 

dele af indsatsen flyttes til 2. vandplanperiode. 

§ 5, stk. 1, pkt. 5 og 9: KL formoder at hhv. koordinationskrav og 

myndighedsvurdering ikke beror på en statslig vurdering, men på en 

vurdering fra den stedlige lokale myndighed for vandløb/vandhandleplan 

og naturbeskyttelse/naturhandleplan. Dette bør præciseres. 

§ 5, stk. 1, pkt. 6-8: De faglige hensyn i dimensionering m.m. varetages fuldt 

ud af den stedlige myndighed for vandløb og vandhandleplaner. Det er 

derfor ikke hensigtsmæssigt, at der indføres parallelle faglige statslige krav. 

Det vil unødigt forøge ressourceforbruget i såvel kommuner som stat. 
Kravene bør udgå. 

§ 5, stk. 2: Der kan også være andre forhold, der tilsiger en fragivelse — fx 
biologiske. 

§ 6: Med dette indføres der endnu et kriteriesystem udover det i § 5 

beskrevne — hvorved tidsforbruget forøges for både stat og kommuner. 

Tilmed tages der tilsyneladende hverken hensyn til den lovpligtige 

prioritering i vandhandleplanen, den økonomiske og biologiske synergi ift. 

øvrige tiltag i vand- og naturindsatsen eller myndighedsafgørelser ift. 
dambrug. 

Det er også uklart, om der er taget højde for de problemstillinger der er 

med samtidighed ift. dambrugsgodkendelser og fjernelse af spærringer, jf. 

skriftlig kommunikation ml. Miljøministeriet og KL i processen forud for 

økonomiaftale 2013 ml. regeringen og KL pr. juni 2012. 

§ 6, stk. 1, pkt. 1: Det er uklart hvordan antal km måles — hvorfra, hvortil 

og hvorfor. Da det er den ene faktor i omkostningsvurderingen, er den 

særdeles vigtig. KL indgår gerne i en dialog om dette, jf. KL's tidligere 
bidrag af 5. april 2011. 

§ 6, stk. 1, stk. 2: Det er uklart hvordan dette vurderes. 
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Kommunerne vurderer pba. konkrete eksempler, at det samlede 

kriteriesystem kan vise sig at prioritere projekter med mindre miljøeffekt. 

KL vil opfordre til, at hele § 6 revurderes. 

§ 8: KL ser frem til yderligere information om dette og vil også for denne 

tilskudsordning forlods opfordre til at minimere krav af faglig karakter. 

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedr. 
vandløbsrestaurering 

§ 1, stk. 2: Såfremt der afsættes indikative rammer vil KL opfordre til, at 

disse flugter prioriteringen i de kommunale handleplaner, så der skal en 

understøttelse af implementeringen. 

§ 5, stk. 2: KL vil opfordre til, at der i stedet for ansøgningsperioder er 

løbende ansøgning som for vådområdeindsatsen. Det giver en mere 

fleksibel indsats, hvorved implementeringen fremmes Evt. EU-krav om 

prioritering bør kunne håndteres på andre måder end ved specifikke 

ansøgningsperioder. 

§ 8 og 9: Såfremt ansøgninger indstilles til et afslag pga. manglende 

tilskudsmidler, forventer KL at der fra statslig side findes en løsning på 

dette — enten ved at der afsættes nye midler eller ved at dele af indsatsen 

flyttes til 2. vandplanperiode. 

§ 10,stk. 1, pkt. 2 og § 11, stk. 1, pkt. 3: Kravene om at forundersøgelserne 

skal være færdige senest 4 måneder efter tilsagnsdato og projekter senest 15 

måneder efter tilsagnsdato er urimelige, fordyrende og vil besværliggøre 

indsatsens fremdrift. KL gør i øvrigt gøre opmærksom på, at disse frister 

ikke har været oplyst i forbindelse med de økonomiske forhandlinger om 

indsatsen. 

Dette skal også ses i lyset af myndighedsbehandling (VVM, naturbeskyttelse 

etc.). I betragtning af erfaringer fra tidligere projekter vil der kunne 

forventes en del klager, der også vil blive rettet til Natur- og 

Miljøklagenævn eller andre. Nævnet har de seneste år haft vanskeligt ved at 

overholde dets sagsbehandlingsfrister. 

Fristerne for afslutning af forundersøgelser og projekter bør ændres og 

forlænges. 

§ 10, stk. 1, pkt. 7 og § 11, stk. 1, pkt. 7: Såfremt tilsagnshaver kan sikre 

entydig identifikation, bør evt. formkrav til dette ikke være afgørende. 
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§ 12, stk. 1: KL vil opfordre til, at den yderligere udfoldelse af 

kommunikationens indhold og form overlades til kommunerne, så den 
bliver så målrettet og relevant som mulig. 

§ 13 og 14: KL antager, at der herunder gives tilskud til de projekttiltag, der 

har været aftalt mellem Miljøministeriet og KL i processen forud for 

økonomiaftale 2013 ml. regeringen og KL pr. juni 2012 — jf. 

Miljøministeriets opgørelse af dette primo 2012. 

§ 15, stk. 1: Vandløbsprojekter har en vis grad af dynamik over sig, hvorfor 

der vil være behov for en hel del ændringer. KL vil opfordre til, at der kun 

skal søges om at foretage ændringer, når der er tale om større ændringer, 

der fordyrer projektet. Den foreslåede administrationspraksis vil blive 

omkostningstung for såvel stat som kommuner. Hvad angår forlængelser 

henvises til forudgående kommentarer om projekternes afslutningsdato. 

§ 15, stk. 3: KL vil kraftigt opfordre til, at det i særlig tilfælde bliver muligt 

at søge om ændringer med tilhørende tilskudsforhøjelser. Det kan fx teknisk 

ske ved at håndtere ændringerne et nyt projekt. Vandløbsprojekter kan i 

nogle tilfælde være svære at detailplanlægge og —styre, hvorfor der er behov 

for et vis fleksibilitet for at sikre målopfyldelse af vandplanerne. 

§ 17, stk. 1: KL forventer — som forudsat i processen frem til 

økonomiaftalen for 2013 — at der ydes 100 % tilskud. 

§ 23, stk. 1, pkt. 4: KL vil igen opfordrer til, at der tages højde for at enkelte 

projekter ikke præcist vil kunne implementeret som planlagt. 

Øvrige forhold: Så vidt KL har forstået det, skal der indhentes to tilbud for 

at kunne ansøge om tilskud. Det forøger bureaukratiet — og virker unødigt. 

Dels i betragtning af, at kommunernes ansatte i deres øvrige arbejde er 

undergivet krav om at forvalte offentlige midler økonomisk ansvarligt. Dels 

i betragtning af ordningens meget omfangsrige prioriteringssystem. 

Fortsat dialog 

KL giver gerne yderligere sparring til, hvordan tilskudsordningen forbedres 

og bliver mere enkel, jf. hvad Miljøministeriet og KL har været enige om i 
processen ifm. forårets økonomiforhandlinger. 

Venlig hilsen 

Troels Garde Rasmussen 

Chefkonsulent 
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1. Indledning 

Denne screening er foretaget af Havmølleudvalget og har til formål at screene de danske farvande 
for egnede placeringer til kystnære havmølleprojekter. De parker, der screenes for, er mindre end 
200 MW og ligger indenfor en afstand af 20 km fra kysten. 

Der er ikke foretaget en samfundsøkonomisk prioritering af områderne. Screeningen er alene 
fokuseret på at identificere egnede placeringer ud fra hensynet til konkurrerende anvendelse af 
arealerne, samt ud fra eksisterende viden om havmøllers påvirkning af miljøet, sejladssikkerheden 
og det visuelle indtryk. Screeningen udelukker ikke, at havmøller kan etableres andre steder end 
indenfor de udpegede områder, men det er ud fra en samlet afvejning foretaget af de marine 
myndigheder vurderet at de udpegede placeringer er de bedst egnede ud fra hensyn til eksisterende 
interesser og udnyttelse, samt det naturlige miljø. 

Desuden har screeningen det formål at udstikke retningslinier for placeringer afprototype-projekter 
for udvikling af ny havmølleteknologi, som skal testes på havet. Der er ikke udpeget konkrete 
pladser, da der kan være krav om særlige forhold til pladsen, eks. blød bund eller høje bølger, som 
ikke kan forudses af Havmølleudvalget. 

Havmølleudvalget er et udvalg nedsat med det formål at finde egnede placeringer for fremtidens 
udbygning med havmølleparker. Udvalget består af Energistyrelsen (formand), Søfartsstyrelsen, 
Naturstyrelsen, Risø-DTU og Energinet.dk . Den tilhørende referencegruppe består af andre 
myndigheder med interesser på havet, f.eks. Forsvaret, Kulturstyrelsen, Kystdirektoratet, 
Fødevareministeriet, osv. De marine myndigheders kommentarer til de udpegende områder er 
indarbejdet i denne rapport. 

Screeningen er med denne rapport inkl, den strategiske miljøvurdering og visualiseringsrapporten 
genstand for en bred offentlig høring, inkl, kommuner og organisationer samt offentligheden. 
Materialet vil være tilgængeligt for kommentering indtil den 16. august 2012 på Energistyrelsens 
hjemmeside. Bilag 3 indeholder en komplet høringsliste. 

De screenede placeringer er desuden vurderet i overensstemmelse med reglerne om strategisk 
miljøvurdering (SMV). Den strategiske miljøvurdering er bilagt denne rapport. Derudover er der 
foretaget en vurdering af hvordan havmøller tæt på kysten visuelt opleves i kystlandskabet. 
Vurderingen inkl. visualiseringer er bilagt denne rapport. 

I planlægningen af de fremtidige placeringer af storskala havmøller er en koordinering af interesser 
og optimering af udnyttelsen af havarealet af stor vigtighed. Udpegningerne er foretaget på 
baggrund af eksisterende viden om forholdene i områderne. Forudsætningerne kan ændres sig over 
tid som følge af ny viden eller ændrede behov og dermed give anledning til revision af 
udpegningen. 

Udpegningen af områderne erstatter ikke den normale vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). 
Der gives ikke med denne screening garanti for, at VVM redegørelsen for området vil kunne 
godkendes. VVM undersøgelserne vil gå i dybden med områderne og tilvejebringe ny viden til den 
eksisterende, som kan betyde, at områderne alligevel ikke vil kunne anvendes til havmøller. Det vil 
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være op til de kommende projektejere selv at gennemføre de nødvendige forundersøgelser herunder 
VVM redegørelser inden der evt, gives tilladelse til etablering. 
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2. Bagerund  

Det danske havområde er af flere omgange (1997, 2003, 2007 og 2011) blevet screenet for mulige 
placeringer af havmølleparker. Screeningerne har givet større sikkerhed for, at parker kan etableres 
på et givent område og usikkerheden for investorerne mindskes tidligt i processen. 

De europæiske og danske erfaringer med planlægning peger bl.a. på, at der gennem en samlet 
planlægning vil kunne opnås en række administrative og økonomiske fordele: bedre overblik hos de 
deltagende myndigheder og involverede brancher, bedre rammer for langsigtede investeringer i de 
maritime sektorer, synliggørelse af alle involverede interesser, bedre koordination af datagrundlag 
og nemmere adgang til koordinering med andre landes planlægning. 

Energistyrelsen offentliggjorde på vegne af Havmølleudvalget i april 2007 Fremtidens 
Havmolleplaceringer — 2025,   som er en kortlægning af fremtidens placeringer af stor-skala parker 
på over 200 MW. Denne rapport blev opdateret i 2011. Kortlægningsrapporten peger på en række 
mulige placeringer, samt forundersøgelsesområder, der ville kunne rumme en udbygning med 
havvindmøller med en samlet kapacitet på omtrent 4600 MW. Disse placeringer ligger alle mere 
end 12 km fra kysten. 

Der er siden identificeret et behov for at se på mulighederne for at placere mindre havmølleparker 
på under 200 MW i de mere kystnære områder op til 20 km fra kysten. Den mere kystnære 
placering af mindre parker er primært ønsket af hensyn til at holde omkostningerne til udbygningen 
nede. Funderingsomkostningerne på de lavere havdybder vil typisk være mindre, da der skal mindre 
materiale til at producere disse. Omkostningerne til drift og vedligehold, som primært er relaterede 
til lavere sejltid for montørerne, som vedligeholder parkerne vil mindskes. Desuden vil 
nettilslutnings-omkostningerne typisk mindskes, da kablerne til land er kortere og de mindre 
anlægsstørrelser medfører, at de kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere 
placeret på land. 

I marts 2012 indgik samtlige partier i folketinget undtagen Liberal Alliance et energiforlig som 
beskriver, at en kapacitet på 500 MW havmøller skal stilles op i kystnære områder i Danmark inden 
2020. 

Forsøgsmøller 

Teknologiudvikling af nye produkter på havmølleområdet er vigtig for, at Danmark kan fastholde 
arbejdspladser og eksport. Hertil kommer, at udviklingen af møller, fundamenter, nettilslutning, mv. 
er en forudsætning for at billiggøre den fremtidige havmølleudbygning også på de store parker. 

Denne type af projekter anses kun at udgøre et lille supplement til den kommercielle udbygning 
med havvind. De projekter, der testes på havet, er typisk af en anden beskaffenhed end dem der 
testes på land og erstatter således ikke behovet for pladser på land. 
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Energistyrelsen er 'one stop shop' for havmøller 

Energistyrelsen forvalter statens højhedsret over søterritoriet for havbaserede elproduktionsanlæg. 
Energistyrelsen har en forpligtelse til at koordinere med andre relevante myndigheder med 
ressortinteresser på havet inden tilladelse gives til etablering af et nyt anlæg. Dette gælder også for 
planlægningsprocessen. 

Når Energistyrelsen går i gang med planlægning af nye placeringer eller behandlingen af en konkret 
ansøgning, iværksætter Energistyrelsen en høring af øvrige statslige myndigheder for at få afklaret, 
om der er andre væsentlige samfundsmæssige interesser, der kan blokere for placeringen af et 
projekt eller som må afvejes i forhold til planlægning. 

På grundlag af myndighedshøringen vurderer Energistyrelsen, om det fortsat er relevant at udbygge 
på det planlagte område, og ved en positiv afgørelse vil Energistyrelsen kunne give tilladelse til 
forundersøgelser, herunder en VVM redegørelse. Når forundersøgelserne er gennemført 
tilfredsstillende, og hvis projektet stadig ikke er i modstrid med andre samfundsmæssige interesser, 
vil Energistyrelsen give en tilladelse til etablering. Når projektet er anlagt gives en 
elproduktionstilladelse. 

Disse tilladelser er koordineret med andre myndigheder, som varetager interesser på havet og er 
således en samletilladelse givet på vegne af flere myndigheder og med vilkår formuleret at andre 
myndigheder. Dette kaldes 'one-stop-shop'. Projektudvikleren har således en relativ stor sikkerhed 
for sin investering, da man kan forvente, at projektet kan gennemføres, hvis de stillede vilkår 
overholdes. Disse samletilladelser udelukker ikke helt, at der skal indhentes tilladelser fra andre 
myndigheder. Men systemet giver stor sikkerhed for at projektet kan gennemføres, da de relevante 
myndigheder har clearet at projektet kan fortsætte. 
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3. Metode 

I planlægningen af de ftemtidige placeringer af kystnære havmøller er en koordinering af interesser 
og optimering af udnyttelsen af havarealet af stor vigtighed for pålideligheden af udpegningen. De 
behov de enkelte myndigheder har på vegne af deres interessenter skal kortlægges. Det skal 
vurderes hvorvidt placering af havmøller påvirker en aktivitet eller beskyttelseshensyn. På trods af 
at der er en påvirkning, er det ofte muligt for interesserne og aktiviteterne at forenes evt, med få 
justeringer. Hvis interesser er modstridende skal det afvejes hvilken interesse, der skal have forrang 
til arealet. 

Det at myndighederne er afklarede omkring arealerne og foretager denne screening tillægges stor 
værdi af projektudviklerne, som herved får en relativ stor sikkerhed for, at de kan gennemføre de 
massive investeringer, som udbygningen af en havmøllepark indebærer. 

3.1 Bindings- og afvejningsområder 

Nedenstående skema viser en oversigt over forskellige arealinteresser, der er indgået i screeningen. 
I udvalgsarbejdet indgår de enkelte arealinteresser, som enten et bindingsområde (B), dvs, et 
område der i udgangspunktet udelukker havmølleplaceringer, eller som et afvejningsområde (A), 
dvs, et område, hvor havmøller og andre interesser kan sameksistere, men hvor der evt, skal 
foretages en konkret vurdering, af hvordan dette bedst gøres. 

Arealinteresse Binding/Afvejning 

Eksisterende havmølleparker og deres friholdelsesareal B 

Femern Bælt B 

Olie- og naturgasledninger / søkabler B 

Eksisterende internationale naturbeskyttelsesområder B 

Luftfart (flyvehøjde) B 

Militære forhold bl.a. skydeområder og fareområder B/A 

Sejlruter/ Sejladssikkerhed B/A 

Færgeruter B/A 

Stærkt trafikerede områder B 

Råstofindvinding/Råstofinteresser B/A 

Betydende fugletrækruter B/A 

Natur- og miljøhensyn A 

Havdybder A 

Visuel belastning herunder nærhed af bebyggelse og særlige landskaber A 
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Fiskeri 

Radiokæder A 

Arkæo logiske forhold A 

Klappladser 	 A 

Støj 

Generelt kan det siges om denne screening, at følgende områder er udelukkede: 

• Hvor der allerede er givet tilladelse til en konkurrerende aktivitet, f.eks. råstofindvinding 

• de store sejlruter og stærkt besejlede områder (en bufferzone på 3,5 km er lagt omkring 

disse) 

• alle Natura 2000 områder 

• store fugletrækruter af international betydning 

• Fareområder og forsvarets skydeområder 

• eksisterende havmølleparker og andre infrastukturanlæg (eks. broer, rørledninger), inklusiv 

deres evt. reservationszoner 

• de helt kystnæreområder (alle områder ligger minimum 2 kilometer fra land, se nedenfor) 

For denne specifikke screening har Naturstyrelsen udarbejdet et GIS lag, med det formål at mindske 
den forstyrrende visuelle effekt. GIS laget er udarbejdet således, at for alle møller med op til 150 
meters totalhøjde lægges generelle mindsteafstande fra kysten: 

Ud for særlige landskaber (fredede områder): 4 km 
- Ud for byer og sommerhusområder: 3 km 
- Ud for det åbne land i øvrigt (oftest landbrug): 2 km 

Ved tekniske anlæg 0 km med udgangspunkt i en konkret vurdering 

For møller højere end 150 m skal afstanden til kysten øges forholdsmæssigt. F.eks. vil 
mindsteafstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder. 

Herudover er der undtaget en række områder, som vurderes at være særligt værdifulde og sårbare 
over for møller. Det gælder først og fremmest lukkede kystlandskaber som fjorde, vige, øhave og 
sunde men også markante klinter som Stevns- og Møns klinter. 

På baggrund af ovenstående forhold har Havmølleudvalget med hjælp fra samtlige marine 
myndigheder udpeget 16 områder — alle af en størrelse så de burde kunne indeholde en kommerciel 
park. I denne proces er der skelet til de ansøgninger som Energistyrelsen har modtaget som så 
kaldte åben dør projekter. Et oversigtskort med disse ses øverst i kapitlet og beskrives nærmere i 
kapitlerne 6 og 7. 
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Illustration af Overlaymetoden i et GIS 

Områderne skal forstås som bruttoområder, som skal detailvurderes i forhold til arealinteresser, 
havbund og andre fysiske og naturlige forhold. De projekter, som kan anlægges indenfor de 
udpegede områder, skal gennemføre en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) ved at opfylde 
kravene i Energistyrelsens bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af 
elproduktionsanlæg på havet. Desuden vil projekterne som minimum underlægges de samme krav 
til detailplaceringen indenfor området, som er skitseret for forsøgsmøller i afsnit 5.2. Det må dog 
forventes, at kravene skærpes, jo større projektet er. I afsnit 6 og 7 beskrives desuden nærmere hvad 
et projekt generelt skal opfylde (kap. 6) og hvad der på nuværende tidspunkt står klart, at der skal 
opfyldes for de individuelle områder (kap. 7) 

3.2 Fremgangsmåde og GIS 

Med baggrund i Energistyrelsens EnergiData's geodatabase er supplerende geodata indsamlet fra 
øvrige styrelser, ministerier mv. De indsamlede data er blevet indlæst i et GIS (Geografisk 
informationssystem), og er efterfølgende blevet præsenteret for udvalget. De forskellige typer af 
kortinformation er efterfølgende blevet organiseret efter en såkaldt overlay-analyse eller som det er 
blevet kaldt på dansk "madpapirsmodellen". Strukturen har fået det navn, fordi den fungerer på 
samme måde som madpapir (semi-transparent), der ligger oven på hinanden (se nedenstående 
figur). 

Efterfølgende har udvalget prioriteret data/temaer, vurderet konfliktende arealinteresser, udelukket 
områder og herefter identificeret potentielle områder til de kommende havmølleparker. 

Kortmateriale indlæst i GIS 

Kort- og Matrikelstyrelsen Kystline 
Landegrænse 
Sejlruter 
ECN, Digitale søkort, 
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Naturstyrelsen Fuglebeskyttelsesområder 
Habitatområder 
Ramsar 
Klappladser 
Råstofindvinding (ressourcereservationer) 
By- og sommerhusområder, 
særlige landskaber (fredninger), sårbare kystlandskaber 
(fjorde, vige øhave) 

Energistyrelsen Olie & Gas koncessioner samt rørledninger, 
Stamdataregistret for vindkraftanlæg 

Energinet.dk  El-transmissionsnettet 

Bidrag som det ikke var muligt at indlæse i GIS. Informationerne er imidlertid efterfølgende 
anvendt i udvalgets arbejde med identiflcering af potentielle områder. 

Søfartsstyrelsen: Udtræk fra AIS databasen. Sejladsmønstre af de indre 
danske farvande. 

Danmarks Miljøundersøgelser: Havpattedyr; satellitdata for sæler 2001-2006, satellitdata 
for marsvin 1997-2005, skibssurvey ved Horns Rev 1999- 
2006, flysurvey ved Horns Rev 1999-2006, skib/fly survey 
fra SCANS i juni-august 1994. 
Fugleobservationer - tællinger af vandfugle i udvalgte 
områder 

13 



4. Økonomi og Teknik 

4.1 Tekniske vurderinger indtil 2020 

Udvikling i vindmøllernes størrelse 

For kommende kystnære placeringsmuligheder frem til 2020 må det forventes, at der bliver tale om 
udbygning med møller, der i dag opstilles som prototyper eller er klar til prototypeafprøvninger 
inden for de næste 3 år. 

Vindmøllers størrelse er frem til 2005 vokset ekspotentielt i 25 år, men gennem de senere år er der 
sporet en vis opbremsning i udviklingen. Siden opstillingen af kommercielle møller på 2 MW i 
2002 ved Horns Rev og Nysted har de typiske vindmøller, der er opstillet på havet, været på 3-4 
MW. Ved enkelte projekter er der anvendt 5-6 MW. 

Der er flere årsager til, at udviklingen går lidt langsommere ikke mindst de store udforinger på 
materialesiden og logistiksiden. Endvidere er der ved opstilling på havet relativt begrænsede fordele 
ved at gøre møllerne højere i forhold til vindhastighedsprofilen. Men der er teknologiske 
muligheder for større energiudbytte per mølle ved f.eks. at øge rotordiameteren, og der forskes 
fortsat i udvikling af større møller. Den største prototype, der er opstillet i verden i 2012 er på 6 
MW. De største vinger, der er under udvikling er på 70-80 meter, og der må typiske påregnes 4-5 
års udvikling inden en ny stor vindmølletype er kommercielt tilgængelig 

På den baggrund synes det mest realistisk at antage, at de største vindmøller i perioden frem til 2020 
vil være 7-8 MW med vingediametre på 140-160 meter og med navhøjder på 90 til 120 meter. Det 
svarer til en totalhøjde på mellem 160 og 220 m. 

Tages der samtidigt hensyn til de visuelle forhold og et ønske om anvendelse af driftssikre møller 
vil de kystnære møller frem til 2020 formentligt i stort omfang nogenlunde svare til de møller, der 
kendes i dag, dvs. møller på 3-5 MW og med totalhøjder under 150-180 m. 

Den teknologiske og økonomiske udvikling i forhold til havdybder 

I de seneste år er der i Danmark opstillet vindmøller på havdybder på op til 15-20 meter. Flere 
udenlandske projekter i Nordsøen er opstillet eller planlagt på havdybder på 30-40 m. I forhold til 
opstilling i kystnære danske farvande forventes det, at der typisk bliver tale om havdybder på 
mellem 5 og 10 meter og næppe over 20 m. 

Der er en klar sammenhæng mellem økonomi og havdybder. En øget dybde (fra 10-15m til 25- 
30m) vil isoleret set betyde mere end en fordobling af omkostningerne til fundamentetableringen, jf 
figur 4.1 
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Figur 4.1 Kilde: Fremtidens havmølleplaceringer — 2025. Energistyrelsen april 2007 

Omkostningerne er naturligvis afhængige af afstand til bæredygtigt lag, mulige påvirkninger fra 
bølger og isskruninger, vindmøllestørrelse, beton- og stålpriser, arbejdslønninger mm. Tallenes 
absolutte størrelse kan være afgørende for om det er økonomisk attraktivt at gå ind i et konkret 
projekt, ligesom omgivelserne kan være afgørende for om der kan vælges gravitations fundamenter 
eller monopæle. 

4.2 Offshore vindressourcekort for Danmark 2011 

DTU Wind Energy har i 2012 beregnet vindressourcerne i de kystnære områder af Danmark, hvor 
'kystnær' her betyder områder der er op til ca. 20 km fra kystlinjen. Beregningerne bygger på 
modellering af vindressourcerne over Danmark ved hjælp af to mesoskala modeller: Karlsruhe 
Atmospheric Mesoscale Model (KAMM) samt Weather Research and Forecast Model (WRF). 
Disse modeller estimerer de overordnede vindressourcer, beregnet i et net med en maske-størrelse 
på 5 km, og er repræsentative for en klimatologisk periode på 30 år. 

For at få et realistisk estimat af vindressourcerne tæt på jord- og havoverfladerne er disse resultater 
skaleret ned ved hjælp af mikroskala-modellen WAsP (Wind Atlas Analysis and Application 
Program) som er udviklet af DTU Vindenergi. 

Data er beregnet i et net med en maskestørrelse på 200 meter, og omfatter middelvindhastighed i 
hhv. 75, 100 og 125 m over hav/landoverfladen og vindens energiindhold._Middelvindshastigheden 
er defineret som middelværdien af tidsserien af vindhastighederne kommende fra alle vindretninger 
og er vist for en højde på 100 m på figur 4.2. 
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Figur 4.2 Kilde: DTU Wind Energy 

4.3 Forventet elproduktion fra kystnære møller 

Middelvindhastighederne i de kystnære områder varier mellem ca. 8 og ca. 10 mis afhængig 
primært af placeringen og afstanden til land samt af højden. 

Vindmøller i en park "skygger" lidt for hinanden, og derfor er den samlede produktion mindre en 
for én mølle gange antallet af møller. Ved en afstand på 6-8 vingediametre mellem møllerne, kan 
det foreventede tab, som følge af vindmøllernes indbyrdes skyggeeffekt i parken, beregnes til 5-15 
% afhængig af størrelsen af vindmølleparken, størrelsen af de anvendte vindmøller, udformningen 
(layout) af parken og lokale vindforhold på beliggenheden, jævnfør figur 4.3. 
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Figur 4.3 Kilde: DTU Wind Energy 
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Figur 4.3 angiver produktionstab ved anvendelse af 2 forskellige møllestorrelser 3 MW og 5 MW 
og 2 forskellige parkstørrelser med kvadratisk udformning. Det samlede arealbehov ved en 
udbygning med parker af en fastsat kapacitet vil være nogenlunde konstant uafhængigt af den valgte 
møllestørrelse. Erfaringerne fra eksisterende havmølleparker viser, at der er mulighed for at 
optimere placeringer ud fra forskellige hensyn som fx bundforhold, vindretning og det samlede 
behov for internt ledningsnet. 

Produktionstabet vil normalt være mindst for mindre parker, da en større procentdel af møllerne står 
i randområdet af parken, eksempelvis ved en opstilling med møller i 1-3 rækker. 

Den årlige elproduktion for en 3 MW mølle opstillet i de kystnære områder er vist på figur 4.4, hvor 
også de udpegede områder er vist. I de fleste områder er det således forventningen, at der kan opnås 
en årlig elproduktion på 3.500-4.000 MWh pr MW mølle. 
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4.4 Mulig produktion på de udpegede områder 

Hvis det forudsættes, at der skal opstilles 500 MW kystnære vindmøller vil det samlede arealbehov 
ved anvendelse af 6-8 vingediametre som afstand mellem møllerne være af størrelsesorden 60-100 
km2 . 

Arealet af de udpegede områder er over. 2.000 km 2 . Under forudsætning af en installeret 
mølleeffekt på 6 MW pr km2  og en udnyttelse på ca. 20 % af arealerne, vil der kunne opføres i alt 
ca. 2.400 MW. 

I marts 2012 indgik alle folketingets partier undtagen Liberal Alliance et energiforlig som strækker 
sig til 2020, og som beskriver at 500 MW havmøller skal udbygges i kystnære områder inden 2020. 
De screenede arealer overstiger dette behov betragteligt. 

4.5 Stordriftsfordele 

Deloitte har for Energistyrelsen foretaget en analyse af sammenhængen mellem stordriftsfordele og 
koncessionsstørrelse. Formålet med analysen har bl.a. været at nå frem til en strategisk-økonomisk 
vurdering af en hensigtsmæssig koncessionsstørrelse for kystnære møller. 

Delo itte fandt frem til, at stordriftsfordelene udviser en logaritmisk sammenhæng og er aftagende 
med størrelsen, dvs, at jo større havmølleparkens kapacitet er, jo mindre bliver den ekstra 
besparelse pr. MW ved en marginal forøgelse af kapaciteten. Dette indikerer, at stordriftsfordele 
typisk vil spille en større rolle for kystnære møller, der som udgangspunkt er mindre end 
havmølleparkerne på det åbne hav. 

De potentielle stordriftsfordele for investorerne er beregnet ud fra en statistisk analyse af 
anlægsomkostningerne for alle eksisterende havmølleparker, der har offentliggjort data herfor. På 
baggrund af den statistiske analyse er der opstillet en model, der kan forklare variationerne i 
anlægsomkostningerne for de eksisterende havmølleparker ud fra kendskabet til anlægsstørrelse, 
opførelsesår, havdybde og afstand til land. Ud fra denne model er stordriftsfordelene alene som 
funktion af anlægsstørrelsen vist på figur 4.5. Det ses eksempelvis heraf, at modellen giver en 
besparelse på ca. 0,6 mio. € pr MW ved at gå fra en parkstørrelse på 20 MW til en på 100 MW. 
Fordel er dog aftagende, det vil sige, at jo større projektet er, jo mindre vil omkostningerne pr. MW 
kunne reduceres ved at gøre den endnu større. 

De gennemførte analyser konkluderer, at det på grund af de betydelige stordriftsfordele i intervallet 
20-200 MW sandsynligvis vil blive væsentligt billigere i anlæg, hvis koncessionerne for kystnære 
møller tildeles få projekter, der typisk vil kunne løbe rundt for lavere afregningspriser end de 
mindre projekter. 
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Figur 4.5. Kilde: Strategisk og økonomisk vurdering af koncessionsopsplitning for havmøllepark 
ved Kriegers Flak. Deloitte 19.december 2011 

Ud fra en bredere samfundsmæssig betragtning er det dog ikke entydigt muligt at afgøre på forhånd, 
om det er mest fordelagtigt at tildele koncessioner til få store kystnære projekter frem for flere 
mindre kystnære projekter, idet der er en række lokale hensyn som kan begrunde spredning til flere 
mindre sites. Eksempelvis kan mindre anlæg opstilles tættere på kysten og på lavere vand og 
dermed være billigere i anlæg og nettilslutning samt have lavere driftsomkostninger. Ud fra en 
landskabelig betragtning vil det være mest hensigtsmæssigt at placere få store kystnære projekter 
frem for flere mindre projekter. 
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5. Særligt om forsogsprojekter 

Test og demonstration af ny tekno logi til havmøller er vigtig for at bringe omkostningerne ned til 
fremtidig udbygning med havvind og for industriens fremtid i Danmark. Det kan derfor blive 
nødvendigt at gøre plads til demonstrationsprojekter på havet. 

Havmølleudvalget har ikke udpeget arealer til fremtidens forsøgsmøller, da det ikke kan forudsiges 
hvilke naturlige forhold møllen eller fundamentet bedst testes under. Det overlades derfor til 
projektejerene af forsøgsprojektet at ansøge om de relevante placeringer. Havmølleudvalget har dog 
angivet en række forhold, der skal tages hensyn til ved vurderingen af arealer, der er egnede til 
forsøg med ny mølleteknologi på havet og som vil indgå i myndighedernes sagsbehandling af den 
konkrete ansøgning. 

Egnede placeringer til forsøgsprojekter er afhængig af, hvad der skal testes. Da fremtidens krav til 
forsøg og forsøgenes krav til placeringer ikke er kendte, kan Havmølleudvalget ikke pege på de 
præcise placeringer, som kunne opfylde kravene til forsøgsprojekter. Forsøgselementet kunne f.eks. 
kræve, at projektet opstilles på blød bund eller på en placering, med høje bølger, hvilket normalt 
ikke er attraktivt. Det er ofte tilfældet at forsøgsprojekter har behov for at ligge i eller i nærheden af 
havne og store tekniske anlæg, hvorfor dette er visualiseret i visualiseringsrapporten. 

Da projekterne samtidig er relativt små, og dermed ikke svære at indplacere, anbefaler 
Havmølleudvalget, at projektudvikleren selv finder den placering, som matcher projektets krav, 
men samtidig lader sig vejlede af nedenstående principper for placeringen. Nedenstående liste 
indeholder ikke alle myndighedskrav til placeringer. Energistyrelsen vil være behjælpelig i de 
konkrete tilfælde med at justere placeringen i samarbejde med relevante myndigheder via den så 
kaldte one stop shop. 

5.1 Definition af forsøgsmolleprojekter 

Forsøgsprojekter omfatter i denne sammenhæng maksimalt 8 møller. Projekter med mere end 8 
møller kan kun komme i betragtning indenfor de konkrete placeringsområder, som er udpeget af 
Havmølleudvalget. Et forsøgsprojekt kan omfatte forskellige møller. 

Hensigten med forsøgsprojekterne er at teste en eller flere prototyper på møller eller fundamenter, 
som er de første eksemplarer af en ny type, som endnu ikke er klar til serieproduktion. Typisk er 
disse projekter enten en videreudvikling af møller testet på land eller projekter som ikke egner sig 
til at teste på land. Projekterne kan eksempelvis omfatte test af vindmøllernes ydeevne, laster på 
vindmøllerne, nye fundamenter eller andre forsøg. Der skal foreligge en forsøgsplan for hver 
prototype. 

En prototypemølle skal godkendes til forsøg og demonstration af en certificerende virksomhed, jf. 
bekendtgørelse nr. 651 af 26. juni 2008 om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, 
fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af vindmøller. Godkendelsen er tidsbegrænset til 
3 år. Anvendelse efter godkendelsens udløb kræver en ny godkendelse. 
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Efter endt forsøg kan projektet godkendes til at fortsætte som kommercielt projekt. 

5.2 Principper: 

Sejladssikkerhed:  
Som udgangspunkt skal havvindmøller placeres i sikker afstand til sejladskritiske områder, som 
sikrer skibe tilstrækkelig vigemulighed, manøvreplads og reaktionstid ved styre- eller 
fremdriftssvigt. Dette kan afhængig af farvandets beskaffenhed, skibenes størrelse og type samt 
trafilcintensitet mv. kunne være op til 3 sømil (5,5 km). 

Sikkerhedsafstand og nødvendige risikoreducerende tiltag vil ftemgå af en risikovurdering, som 
normalt vil være indeholdt i VVM redegørelsen. 

Sejladskritiske steder omfatter steder som: 
• Brofag hvor der kan ske gennemsejling, 
• snævre løb og sejlrender 
• skibstrafikruter (indtegnede i søkort og de facto ruter), 
• Skibstrafiksystemer, herunder trafiksepareringssystemer, dybvandsruter mv., 
• havneløb, 
• fyrlinjer og fyrvinkler, 
• ankringsområder, 
• lodsmødesteder. 

Ved et ønske om at placere havvindmøller i sejladskritiske områder, vil accept bero på en konkret 
vurdering af mulighederne for omlægning af skibstrafik afmærkning mv. i hvert enkelt tilfælde. 

Rørledninger og søkabler  
Rørledninger og søkabler er omgivet af en beskyttelseszone på 200 meter, hvor der er forbud mod 
ankring, sandsugning og brug af bundslæbende redskaber. I beskyttelseszone må der ikke foretages 
undersøiske arbejder eller aktiviteter uden aftale med ejeren af søkablet. 

Radiokæder  
Der skal være mindst 200 meters afstand fra en mølle til en sigtelinje i det eksisterende 
radiokædesystem. 

Råstoffer:  
Arealer, hvor der er givet koncession til indvinding af råstoffer, friholdes indtil koncessionen 
udløber, med mindre andet kan aftales med koncessionshaver. 
Arealer, udpeget af Naturstyrelsen, der er reserveret til indvinding af råstoffer, bør friholdes med 
mindre andet aftales. Disse arealer er i princippet friholdt indtil ressourcen er opbrugt. Der skal ikke 
friholdes en sikkerhedszone omkring disse. 

22 



Natur:  
Habitatbekendtgørelsen fastsætter krav om at der foretages enforeløbig vurdering og evt. en 
konsekvensvurdering jf. Habitatbekendtgørelsen. Aktiviteten kan ikke gennemføres, hvis projektet i 
sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område 
væsentligt og en efterfølgende konsekvensvurdering ikke kan udelukke, at aktiviteten vil skade 
Natura 2000-området. Mulighederne for at fravige beskyttelsen er meget begrænsede, jf. 
bekendtgørelsens § 10. 

Udenfor Natura 2000-områder skal der iagttages en række mere generelle hensyn til fugle. Når der 
skal planlægges havvindmølleparker udenfor Natura 2000-områder, skal der udover de allerede 
nævnte hensyn til bilag IV-arter og Natura 2000-områder inddrages følgende hensyn: 

1) fugle (og bilag IV-arter) må ikke forsætligt forstyrres eller forsætligt dræbes, med skadelig 
virkning for arten eller bestanden, jf. jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a-7. Reglerne gælder alle 
vilde fugle og bilag IV-pattedyr-arter (her er kun marsvin relevant) 
2) der skal beskyttes og opretholdes tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for 
fugle, ligesom forringelser af levesteder, også udenfor Natura 2000, skal undgås, jf. 
fuglebeskyttelsesdirektivets art. 3 (se også naturbeskyttelsesovens § 71, stk. 6) og 
fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4, stk. 4., 2. pkt. 

Disse forhold kan have betydning for vurderingerne og evt, beslutninger om tilladelser m.v. Det 
gælder f.eks. i tilfælde, hvor havvindmøller kan påvirke trækruter eller større rasteforekomster af 
fugle. 

Visuelle forhold:  
Der er mulighed for at placere et mindre antal møller i tilknytning til store tekniske anlæg, som 
havne, broer og kraftværker, hvor de store møller kan matche anlæggene. Sådanne løsninger, hvor 
afstanden til land i princippet kan blive 0, forudsætter konkrete vurderinger og visualiseringer. 

Forsvar og sikkerhed:  
Forsvarets skydeområder skal undgås. 
Fareområder bør undgås med mindre det aftales med Søfartsstyrelsen, at de ryddes efter en særlig 
procedure. 
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6. Generelt om de udpegede områder 

16 arealer er udpeget af Havmølleudvalget, som det fremgår af oversigtskortet samt kortudsnittene i 
kapitel 7. Arealerne er identificerede som egnede arealer til udbygning med havvind set i forhold til 
eksisterende arealinteresser og viden. Udnyttelsen af pladsen på havet er en dynamisk proces, og da 
arealerne ikke er reserverede udelukkende til udbygning af havmøller, kan der siden 
gennemførelsen af screeningen være givet tilladelser til andre aktiviteter, som ikke nødvendigvis er 
forenelig med udbygning med havmøller. Dette og anden ny viden, kan medføre behov for 
revurderinger af de udpegede områder. 

De placeringer, som er fundet egnede i denne screening, er omtrentlige. En VVM skal detailvurdere 
og optimere den endelige placering af projektet i forhold til diverse interesser, feks. skibskollision, 
kulturarv og naturbeskyttelse. Der kan fremkomme viden i en VVM, som betyder, at området, trods 
screeningen, ikke vil kunne udnyttes. Screeningen giver således ikke garanti for at en VVM på 
området vil kunne godkendes. 

Udvalget har ikke rangeret de potentielle områders egnethed eller økonomi i forhold til hinanden, 
og beskaffenheden af arealernes bundforhold er ikke vurderede i denne rapport. 

Nedenfor er beskrevet særlige forhold som bygherre skal være opmærksom på ved udbygning 
af området. 
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6.1 Netplanlægning generelt 

Det antages, at der ikke bliver behov for yderligere forstærkninger af eltransmissionsnettet på 
baggrund af de udpegede placeringer. Retningslinjer for ud- og ombygning af eltransmissionsnettet 
har sammen med kabelhandlingsplanen for 132 kV og 150 kV nettet resulteret i en struktur i det 
langsigtede elnet. Denne nye struktur indeholder en stærkere 400 kV basisstruktur, hvor de store 
transporter flyttes fra 132 kV og 150 kV nettet op til 400 kV nettet. Den nye 400 kV struktur, der 
etableres, vil også kunne anvendes til tilslutning af kystnære havmøller svarende til de udpegede 
områder. 

Da de kystnære havmøller forventes at være relativt små og placeret spredt, forventes det, at de 
uden yderligere behov for netforstærkning kan blive tilsluttet elnettet på de laveste 
transmissionsniveau omfattende 50/60 kV og 132/150 kV afhængig af størrelse. En undtagelse fra 
ovenstående er placeringen ud for Bornholm, hvor den eksisterende forbindelse fra Bornholm til 
Sverige ikke er tilstrækkelig stor til at kunne overføre den forventede vindkraftproduktion. 

Det forventes, at alle netomkostninger frem til et tilslutningspunkt ved et eksisterende net skal 
afholdes af projektejerne for at sikre en så samfundsmæssig optimal udbygning som muligt. Dette 
kan medføre, at interessen for at bygge i nogle af de udpegede områder, feks. ved Vejsnæs, 
reduceres, fordi der er forholdsvist langt til et net, der kan aftage en større vindproduktion. 

6.2 Søfart generelt 

Havretskonventionen, artikel 60, nr. 7 siger at Kunstige øer, installationer, anlæg og 
sikkerhedszonerne rundt om disse må ikke etableres, hvor de kan virke forstyrrende på brugen af 
anerkendte sejlruter af væsentlig betydning for international sejlads. 

Som et hovedprincip skal søfarten derfor sikres ret til uhindret, uskadelig transitpassage i danske 
farvande. Det medfører, at havmøller ikke kan placeres i umiddelbar nærhed af skibsruter, herunder 
trafiksepareringssystemer. Tilsvarende gælder også andre trafikerede farvande, som indsejlinger til 
havne og fjorde m.v. Søfartsstyrelsen har bl.a. til opgave at sikre, at aktiviteter til søs ikke er til 
gene for skibstrafikken og ikke er til fare for sejladssikkerheden eller hindrer den frie sejlads. 

Når der gives tilladelse til havmølleprojekter skal den øgede risiko for kollision, påsejling, 
grundstødning og fare i øvrigt i både anlægs- og driftsfasen analyseres, herunder hvilke 
risikoreducerende tiltag, der vil blive nødvendige. 

Søfartsstyrelsen varetager desuden diverse vraginteresser. Ved planlægning af havmøller skal der 
tages hensyn til vrag af nyere dato, vrag med dykkerforbud, samt ekplosiver, mv. 
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AIS tæthedsplot over skibstrafik med en bruttotonnage på over 300 i danske farvande 

Kollisionssikring 

Det er vigtigt, at risikoen for skader på skibe ved berøring med faste installationer til søs minimeres. 
Havmøllefundamenter og evt, tilhørende transformerstationer bør derfor udformes, så der tages 
behørigt hensyn til den stedspecifikke risiko for beskadigelse af skibe ved påsejling, fordi den 
mulige forurening, der kan ske efter en soulykke, kan være væsentlig, selv fra skibe som kun har 
bunkersbeholdning (brændstof til sejladsen). Sejladssikkerheden hænger således direkte sammen 
med faren for forurening til søs. 

Søfartsstyrelsen vil normalt forlange, at kystnære havvindmøller placeres i sikker afstand fra blandt 
andet: 

• Havne, 
• Skibstrafik og -ruter, 
• sejlrender og løb, 
• søkabler og rørledninger, 
• gennemsejlingsbroer og 
• forbudsområder. 

Afhængigt af resultatet af en sejladsrisikovurdering kan Søfartsstyrelsen kræve en større 
sikkerhedsafstand til stærkt besejlede ruter end de 3.5 kilometer der er lagt ind i screeningen. 
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Søkabler og rørledninger 

Eksisterende søkabler og rørledninger har en beskyttelseszone på 200 meter, hvor der er forbud 
mod ankring, sandsugning, og brug af bundslæbende redskaber. Havmøller kan ikke stå i denne 
beskyttelseszone uden forudgående tilladelse fra ejeren af kablet eller rørledningen. 

6.3 Naturhensyn generelt 

I forhold til forekomster af fugle vurderes placeringen på lavere vanddybde at kunne udgøre en 
væsentlig påvirkning. Dette skyldes bl.a. at fugle fouragerer på de lavere havdybder. 

Opmærksomhed henledes på reglerne i habitatdirektivets artikel 12 om generel beskyttelse af arter 
som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, jf. habitatbekendtgørelsens §§ 11-12. 

Endvidere henledes opmærksomheden på naturbeskyttelseslovens § 29 a og jagt- og 
vildtforvaltningslovens §§ 6 a og 7 om forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- eller 
rasteornråder samt forsætlig forstyrrelse af visse arter. Især marsvin kan være relevante i denne 
sammenhæng. 

Udenfor Natura 2000-områder skal der iagttages en række generelle hensyn til fugle. Når der skal 
planlægges havvindmølleparker udenfor Natura 2000-områder, skal der udover hensyn til bilag IV-
arter og Natura 2000-områder inddrages følgende hensyn: 

1) fugle (og bilag IV-arter) må ikke forsætligt forstyrres eller forsætligt dræbes, med skadelig 
virkning for arten eller bestanden, jf. jagt- og vildtforvaltningslovens § 6 a-7. Reglerne gælder alle 
vilde fugle og bilag IV-pattedyr-arter (her er kun marsvin relevant) 
2) der skal beskyttes og opretholdes tilstrækkeligt forskelligartede og vidtstrakte levesteder for 
fugle, ligesom forringelser af levesteder, også udenfor Natura 2000, skal undgås, jf. 
fuglebeskyttelsesdirektivets art. 3 (se også naturbeskyttelsesovens § 71, stk. 6) og 
fuglebeskyttelsesdirektivets art. 4, stk. 4., 2. pkt. 

Disse forhold kan have betydning for vurderingerne og evt, beslutninger om tilladelser m.v. Det 
gælder f.eks. i tilfælde, hvor havvindmøller kan påvirke trækruter eller større rasteforekomster af 
fugle. 

6.4 Råstofindvinding og kystsikring generelt 

Marine råstoffer i form af sand, grus og ral indvindes i dag på søterritoriet i en række indvin-
dingsområder. Få mindre områder ligger indenfor de screenede områder. Der er en tydelig stigning i 
behovet for marine råstoffer til kystfodring og store anlægsopgaver som eksempelvis opfyldninger 
til havneudvidelser. Der kan blive behov for, at indvindingen skal foregå indenfor de udpegede 
områder og derfor vil behovet skulle koordineres med placeringen af havmøller. 

Envidere bør havmøller ikke hindre sejladsen mellem klapplads og oprensningområde, samt mellem 
indvindingsområder til sandfodring og de områder som forsynes. 
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6.5 Landskab og visuelle hensyn generelt 

Som udgangspunkt er alle de danske kyster af landskabelig interesse og værdi for friluftsliv og 
turisme. Derfor er kysterne på land beskyttet af en særlig stram lovgivning og skrappe krav for 
byggeri og anlæg i kystområderne. 

Det gælder for vindmøller på land som for havvindmøller, at de visuelt står bedst i 
storskalalandskab og dårligst i småskalalandskaber. Det betyder bl.a., at det er mere "ukompliceret" 
at placere kystnære møller med et stort roligt hav som baggrund, end hvis møllerne som baggrund 
har et meget kuperet og varieret landskab. Når møllerne placeres kystnært, dvs, nærmere end 20 km 
fra land, kan det ikke undgås, at møllerne kan ses og opleves, og at de ind i mellem vil være visuelt 
forstyrrende i landskabet. 

For at mindske den forstyrrende visuelle effekt er der for alle møller med op til 150 meters 
totalhøjde lagt følgende mindsteafstande fra kysten: 

- Ud for særlige landskaber (fredede områder): 4 km. 
- Ud for byer og sommerhusområder: 3 km. 
- Ud for det åbne land i øvrigt (oftest landbrug): 2 km. 
- Ved tekniske anlæg: 0 km med udgangspunkt i en konkret vurdering af placeringen 

Ved højere mølle end 150 m indenfor områderne vil afstanden øges forholdsmæssigt. F.eks. vil 
mindsteafstanden fra kysten til en 200 m høj mølle være 4 km ud for byer og sommerhusområder. 

Før en havvindmølle kan opføres, skal det jf VVM reglerne dokumenteres, at støjreglerne 
overholdes. Støjgrænserne gælder for den samlede støj fra alle vindmøller. Vindmøller må ikke 
støje mere end de grænser, der står i bekendtgørelse nr 1284 af 15/12/2011 om støj fra vindmøller. 

De foreslåede 16 områder ligger alle, så den nærmeste del af området er mindst 2 km fra kysten. 
Det betyder ikke nødvendigvis, at møllerne vil ende med at stå så tæt på land. Den videre 
projektering vil afgøre, i hvilken del af området, møllerne står bedst. 
Zone Navn 	 Afstand til kysten i km ( ikke små øer) 

Jammerbugt Syd 	 3,90 
Jammerbugt Nord 	 3,90 
Sæby 	 2,60 
Lilegrund 	 2,20 
Vejsnæs 	 3,50 
Djursland 	 2,80 
Vesterhavet Syd 	 3,20 
Vesterhavet Nord 	 5,90 
Jammerland Bugt 	 3,10 
Smålandsfarvandet 	 3,30 
Rønne Bakke 	 3,60 
Køge Bugt 	 3,00 
Nyrup Bugt 	 3,60 
Halsnæs 	 3,60 
Samsø Nord 	 3,00 
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6.6 Kulturary generelt 

Stort set over alt på det danske søterritorium er der mulighed for at påtræffe fortidsminder og 
skibsvrag. For alle kulturlevn og skibsvrag ældre end 100 år på den danske havbund gælder, at de 
umiddelbart er beskyttet, også selv om de ikke er registreret i Kulturstyrelsens database "Fund og 
Fortidsminder": www.ku lturarv.dk/fundogfortidsminder   

Beskyttelsesbestemrnelser for kulturhistoriske interesser på søterritoriet er som følger: 

Kulturhistoriske interesser i form af stenalderbopladser, større oldsagskoncentrationer, kultur- og 
udsmidslag, vrag af skibe ældre end 100 år samt disses laster og ballastbunker, havne og 
ladepladser, sejlspærringer og andre bundfaste forsvarsanlæg er beskyttet i medfør af § 29 g, stk. 1 
og 2 i museumsloven, og må hverken f:jernes eller beskadiges uden Kulturstyrelsens tilladelse. 

6.7 Fiskeri generelt 

Der er en hel del fiskeri i de kystnære områder. Fiskeriinteresserne vil indgå i den konkrete 
afvejning af arealinteresserne ved placeringen af nye havvindmølleparker. 

Nedenstående kort viser fiskeriintensiteten i de danske farvande, opgjort for fiskerfartøjer over 15 m 
(fartøjer over 15 m er udstyret med VMS (satellit-overvågning) opgjort for 2011. Kortet er baseret 
på følgende antagelser: at der for aktive redskaber fiskes ved hastigheder på mellem 2 og 4 knob, og 
at landingerne og værdierne pr. tur er fordelt ud på alle vms punkter, hvor der antages 
fiskeriaktivitet for den pågældende tur. 

Fartøjer under 15 m udgør dog størstedelen af den samlede flåde i de kystnære områder, selv om 
denne flåde står for en mindre del af de samlede danske landinger. Der kan være store forskelle på, 
hvor der fiskes fra år til år, afhængigt af, hvor fiskebestandene befinder sig. 

I forbindelse med konkrete vindmølleprojekter er der en dialog med fiskeriorganisationerne om 
varetagelsen af fiskeriinteresserne. 
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7. Beskrivelse af de enkelte nlaceringer 

Herunder findes en beskrivelse af de enkelte områder med de forbehold for andre arealinteresser, 
der måtte findes og som ikke er oplyst på nuværende tidspunkt. Ved en eventuel udbygning af 
området vil disse interesser være vigtige at tage hensyn til i planlægningen af placeringen af parken 
og kablet til land. 

Nedenstående signatur er gældende for samtlige områder. Bilag 1 viser koordinaterne for 
områderne og bilag 2 områdernes areal. 
S ig nallur 

 

■•••• 11•11,  

lik.41, 	4›,  • 

 

Kystmøtlezonerjuni2012 

Vindmedler 

Anholt Havmøllepark (2013) 

NST Bufferzone-Landskab 

NST Forslag-uckfidelse region 

Havmølle Forundersøgelses område 

   

 

• 

 

 

: 

 

Seikute Bulter 3,5 km 

	Seilrule Ny Konidor 

	

Sejlujer 	

Rødedning 

	:I  Reservalion (Råslo() 

„t 1 Havtilladelser200vergang (Råstot) 

Haveiladelser20aukhon (Råstot) 

	 Havtilladelser20 (Råstot) 

Havtadlesområde (Råstot) 

Elterforskningstilladelser (Råstot) 

Klappladser 

Forsvar Fareomraade 

Forsvar Skydeareal 

EF Habitat områder 

EF_Fuglebeskythelse 

Ramsar områder 

Kyst 10 km fra land 

Kyst 20 km fra land 

I KOMMUNE 

kV V 

se 1: V 
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a. Vesterhavet Syd 

Særligt om naturforhold 

En park i området skal tage højde for de trækkende fugle langs med den jyske vestkyst. 

Særlig om safart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Thorsminde (Nissum Fjord) og Hvide 
Sande (Ringkøbing Fjord). 

Særligt om råstoffer 

En park i området skal tage højde for sejladsen til og fra nærtliggende råstofindvindingsområder. 

Særligt om visuelle forhold 

Ved vurdering af et eventuelt konkret projektforslag, bør der fokuseres på det værdifulde 
klitlandskab ved Husby Klit 
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b. Vesterhavet Nord 

Særligt om naturforhold 

En park i området skal tage højde for de trækkende fugle langs med den jyske vestkyst. 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Thyborøn (Limfjorden). 

Særligt om råstoffer 

En park i området skal tage højde for sejladsen til og fra nærtliggende råstofindvindingsområder. 

Særligt om visuelle forhold 

Den nordlige del af området grænser op til værdifuldt landskab i Nationalpark Thy, hvilket bør 
indgå i de konkrete projekteringsovervejelser. Herudover kan landskabsoplevelsen fra de 
værdifulde og højtliggende landskaber ved Bovbjerg (Ferring og Trans) blive forstyrret, hvis der 
placeres mange, meget høje møller tæt på klinterne. 
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c. Jammerbugt Syd 

Særligt om visuelle forhold 

I forbindelse med en konkret projektering kan det vise sig, at møller bør placeres så langt fra kysten 
som muligt af hensyn til den enestående oplevelse af det samlede kystlandskab, man får fra 
Bulbjerg. 
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d. Jammerbugt Nord 
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e. Sæby 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Sæby Havn samt at færgetrafikken til/fra 
Læsø også kan foregå uhindret. 

Klappladsen indenfor området skal undgås. 
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f. Djursland 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Glatved samt at sejlruten vest om Hjelm 
fortsat er fri. 
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g. Samsø Nord 

Særlig om sofart og sikkerhed 

Sejlruten til og fra Århus skal friholdes. Fareområdet skal friholdes. 

38 



h. Sejrø bugten 

Særligt om naturforhold 

Natura 2000-område nr. 166 er et kerneområde for marsvin. Ramning bør undgås. 

Særlig om sofart og sikkerhed 

Området er beliggende inden for VTS Storebælt. Hvorvidt havmøller i området kan have betydning 
for VTS radarer m.v. skal belyses. 

Desuden skal det sikres, at der fortsat er mulighed for en fri og uhindret passage i sejlruten mellem 
trafikseparationen og Sejerø 

Klappladsen i området skal helst friholdes. 
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i. Jammerland Bugt 

Særligt om naturforhold 

Flere af de omkringliggende Natura 2000-områder er kerneområder for marsvin. Ramning bør 
undgås. 

Særlig om sofart og sikkerhed 

Området er beliggende inden for VTS Storebælt. Hvorvidt havmøller i området kan have betydning 
for VTS radarer m.v. skal belyses 

Særligt om råstoffer 

Tidligere overgangsområde, 544-R, Lysegrunde, skal friholdes. 
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j. Smålandsfarvandet Vest 

Særligt om naturforhold 

Området er et trækfugleområde. 

Natura 2000-område nr. 116 er kerneområde for marsvin. Ramning bør undgås. 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at sejlruter gennem området fortsat kan anvendes. 
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k. Vejsnæs 

Særligt om naturforhold 

Natura 2000 -område nr. 197 er kerneområde for marsvin. Ramning bør undgås. 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Sejlruten til/fra Marstal skal sikres opretholdt. 

Særligt om råstoffer 

Tidligere overgangsområde, 566 -B, Vejsnæs Flak, skal friholdes 

Særligt om visuelle forhold 

Der bør formentlig holdes en afstand til Vejsnæs på den sydlige del af Ærø og vindmøllerne, som 
står der. 

Særligt om nettilslutningsforhold 

Ved stor kapacitetsudbygning vil net strukturen i området kræve signifikant forstærkning 
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1. Lillegrund 

Særligt om naturforhold 

Natura 2000-område nr. 197 er kerneområde for marsvin. Ramning bør undgås. 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres at der stadig kan sejles frit og uhindret i sejlruter i området. 
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m. Køge Bugt 

Forhold vedrørende indflyvningen til Kastrup lufthavn skal undersøges nærmere. 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Køge Havn og Avedøreværkets Havn. 

Der skal tages nødvendige hensyn til de mange lystbådehavne, der findes i Køge Bugt. 

Særligt om råstoffer 

En række fællesområder og overgangsområder er indeholdt i området og skal friholdes. 
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n. Halsnæs 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Hundested Havn samt Isefjorden/Roskilde 
Fjord. 
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o. Nyrup bugt 

Særlig om søfart og sikkerhed 

Det skal sikres, at der fortsat er fri og uhindret passage til Hundested Havn samt Isefjorden/Roskilde 
Fjord. 

Særligt om råstoffer 

Tidligere overgangsområde, 536-A, Grønnerevle, skal friholdes 

Området kan være et stort potentielt råstofområde. Dette skal undersøges nærmere. 
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p. Bornholm 

Særligt om nettilslutningsforhold 

Energinet.dk  vurderer at tilslutningen af en havmøllepark på op til 35 MW kan integreres uden at 
forstærke udvekslingskapaciteten til Sverige. I denne vurdering forudsættes en udbygning på land i 
størrelsesordenen 10-15 MW. Hvis der tilsluttes mere end 35 MW havmøller er der behov for at 
forstærke udvekslingsforbindelsen til Sverige eller implementere alternative foranstaltninger. 

Særligt om råstoffer 

Tidligere overgangsområder, 526-D, Klintegrund, 526-G, Klintegrund Syd skal friholdes. 
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Bilag 1 	Koordinater over områderne 

Udvalgte koordinater 
Projektion 

 

UTM 32N - Euref 89 

Jammerbugt Syd 497.459 6.344.673 

509.697 6.342.598 

513.382 6.342.895 

507.114 6.337.389 

497.713 6.338.871 

 

Jammerbugt Nord 532.188 6.349.019 

530.621 6.353.199 

527.747 6.353.121 

533.547 6.363.780 

539.843 6.362.683 

Sæby 599.228 

601.062 

600.738 

596.660 

595.128 

595.365 

595.020 

6.363.927 

6.359.827 

6.349.814 

6.347.009 

6.353.008 

6.358.273 

6.360.949 

Lillegrund 

Vejsnæs 

552.632 

553.773 

559.058 

558.830 

553.659 

547.956 

545.902 

598.045 

604.058 

604.246 

601.152 

599.721 

593.390 

598.189 

6.124.681 

6.120.423 

6.117.039 

6.107.686 

6.103.884 

6.106.621 

6.115.214 

6.069.972 

6.066.879 

6.063.135 

6.064.624 

6.061.892 

6.066.416 

6.068.093 

615.846 6.218.343 
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Djursland 

611.496 6.228.032 

611.552 6.229.755 

617.880 6.229.812 

617.767 6.235.603 

622.682 6.251.704 

627.597 6.251.874 

625.507 6.218.173 

Samsø Nord 	 598.332 6.216.366 

609.151 6.221.196 

611.665 6.214.840 

605.874 6.212.806 

Vesterhavet Syd 	436.334 6.257.100 

441.715 6.257.100 

441.715 6.254.502 

438.468 6.252.740 

441.808 6.236.875 

440.880 6.223.609 

441.251 6.207.652 

441.344 6.201.250 

436.984 6.198.189 

434.664 6.208.672 

434.942 6.222.774 

439.396 6.220.825 

435.963 6.227.969 

Vesterhavet Nord 	435.142 6.303.608 

447.246 6.302.651 

447.246 6.295.402 

436.168 6.291.914 

432.749 6.291.914 

Jammerland Bugt 	621.476 6.166.051 

631.346 6.163.437 

632.599 6.160.327 

628.992 6.157.929 

628.798 6.152.292 

627.955 6.150.283 

622.858 6.160.435 

625.256 6.163.200 

626.196 6.197.356 
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Sejerø bugten 

634.971 6.190.531 

634.117 6.187.240 

632.574 6.186.103 

627.008 6.186.144 

626.967 6.182.244 

617.746 6.182.731 

Smålandsfarvandet 	646.874 6.113.831 

648.702 6.107.900 

660.402 6.108.428 

660.483 6.105.218 

646.833 6.098.556 

631.274 6.093.478 

632.330 6.107.168 

636.311 6.107.656 

Bornholm 	 863.216 6.114.778 

867.191 6.112.353 

867.691 6.108.352 

864.991 6.108.177 

865.941 6.104.277 

855.891 6.109.078 

857.591 6.111.778 

863.416 6.111.878 

857.891 6.109.103 

Køge Bugt 	 715.716 6.164.756 

723.179 6.157.980 

723.093 6.155.964 

724.723 6.153.949 

723.393 6.141.211 

720.434 6.144.814 

717.260 6.145.671 

717.260 6.148.202 

706.367 6.153.520 

710.870 6.161.840 

672.229 6.221.324 
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Nyrup Bugt 

Halsnæs 

673.258 6.211.203 

669.141 6.209.402 

669.184 6.212.661 

666.953 6.210.474 

665.624 6.207.987 

661.635 6.208.930 

658.033 6.220.467 

663.694 6.221.710 

695.278 6.227.087 

695.339 6.225.835 

687.125 6.218.433 

684.581 6.218.308 

680.349 6.215.098 

677.638 6.224.146 
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Bilag 2 Arealforbrug 

Zone Navn 	 Areal Km2 

Jammerbugt Syd 	 74,35 

Jammerbugt Nord 	 74,85 

Sæby 	 71,90 

Lilegrund 	 170,30 

Vejsnæs 	 42,60 

Djursland 	 303,40 

Vesterhavet Syd 	 262,48 

Vesterhavet Nord 	 128,70 

Jammerland Bugt 	 75,12 

Smålandsfarvandet 	 261,96 

Rønne Bakke 	 56,56 

Køge Bugt 	 223,63 

Nyrup Bugt 	 129,19 

Halsnæs 	 98,85 

Samsø Nord 	 57,98 

I alt 	2031.86  Km2 
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Bilag 3 — Høringsliste 

Arbejdstilsynet at@at.dk  

Beredskabsstyrelsen brs@brs.dk  

Energinet.dk  info@energinet.dk  

Erhvervs- og Vækstministeriet evm@evm.dk  

Arbejdstilsynet at@at.dk  

Energiklagenævnet eknPekn.dk  

Energitilsynet post@energitilsvnet.dk  

Forsvarsministeriet fmnPfmn.dk  

Flyvertaktisk Kommando ftk@miLdk 

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fbe@mil.dk  

Forsvarskommandoen fkoPmiLdk 

Søværnets Operative Kommando sok@miLdk 

Kulturministeriet kumPkum.dk  

Kulturstyrelsen post@kulturarv.dk  

Kystdirektoratet kdi@kyst.dk  

Miljøministeriet mimPmim.dk  

Miljøstyrelsen mst@mst.dk  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri fvm@fvm.dk  

NaturErhvervstyrelsen mail@naturerhverv.dk  

Naturstyrelsen nst@nst.dk  

Nordsøenheden nordsoeenPnordsoeen.dk  

Sikkerhedsstyrelsen sik@sik.dk  

Søfartsstyrelsen sfsPdma.dk  

Transportministeriet trmPtrm.dk  

Ankenævnet på Energiområdet post@energianke.dk  

3F Fagligt Fælles Forbund hoeringP3f.dk  

KL kl@kl.dk  

Arbejdernes Erhvervsråd ae@ae  

Danish Cable Protection Committee (DKCPC) sekretaerPdkcpc.dk  

Danish Offshore industry (Esben Mortensen) esmPdi.dk  

Danmarks Fiskeriforening mailPdkfisk.dk  

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) dmuPdmu.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  

Danmarks Rederiforening infoPshipowners.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk  

Danmarks Vindmølleforening infoRdkvind.dk  

Dansk AmatørfiskerForening ulla.biarne@vip.cybercity.dk   
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Dansk Byggeri info@danskbyggeri.dk  

Dansk Energi infoPdanskenergi.dk  

Dansk Energi Brancheforening (DEBRA) debraPenergibranchen.dk  

Dansk Erhverv hoeringssagerPdanskerhverv.dk  

Dansk Fritidsfiskerforbund brmPfrederikshavn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening dofPdof.dk  

Dansk Sejlunion ds@seilsport.dk  

Dansk Sportsdykkerforbund dsfPsportsdykning.dk  

Danske Regioner regioner@regioner.dk  

Danske Råstoffer ssg@danskbyggeri.dk  

De Grønne ruth.dalsgaard@gmail.com  

Det økologiske Råd infoPecocouncil.dk  

DI — Organisation for erhvervslivet diPdi.dk  

DI Energibranchen energiPdi.dk  

Energiforbrugeren bcs.sde@energiforbrugeren.dk  

Energiklagenævnet eknPekn.dk  

Energitjenesten infoPenergitienesten.dk  

Forbrugerrådet hoeringerPfbr.dk  

Foreningen for Slutbrugere af Energi fsePfse.dk  

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk  

Fritidshusejernes Landsforening sekretariat.flPyouseepost.dk  

Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org  

Landsorganisationen i Danmark (LO) loPlo.dk  

Lodstilsynet dpaPlodstilsynet.dk  

NOAH Energi og Klima noah@noah.dk  

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi pm@folkecenter.dk  

Nordvestjysk Elforsyning (NOE) noe@noe.dk  

Organisationen for Vedvarende Energi ove@ove.org  

Reel Energi Oplysning (REO) Blandersen@maildk 

Risø DTU risoe@risoe.dtu.dk  

VedvarendeEnergi ve@ve.dk  

Vindmølleindustrien danish@windpower.org  

WWF Verdensnaturfonden wwfPwwf.dk  

Albertslund Kommune albertslundPalbertslund.clk 

Allerød Kommune kommunenPalleroed.dk  

Assens Kommune assensPassens.dk  

Ballerup Kommune balkomPbalk.dk  

Billund kommunenPbillund.dk  

Bornholms Regionskommune post@brk.dk  

Brøndby Kommune brondby@brondby.dk  

Brønderslev Kommune raadhusP99454545.dk  

Dragør Kommune dragoer@dragoer.dk  
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Egedal Kommune kommune@egekom.dk  

Esbjerg Kommune raadhusetPesbiergkommune.dk  

Fanø Kommune raadhuset@fanoe.dk  

Favrskov Kommune favrskov@favrskov.dk  

Faxe Kommune kommunenPfaxekommune.dk  

Fredensborg Kommune fredensborg@fredensborg.dk  

Fredericia Kommune kommunenPfredericia.dk  

Frederiksberg Kommune raadhuset@frederiksberg.dk  

Frederikshavn Kommune post@frederikshavn.dk  

Frederikssund Kommune epost@frederikssund.dk  

Furesø Kommune furesoe@furesoe.dk  

Faaborg-Midtfyn Kommune fmk@faaborgmidtfyn.dk  

Gentofte Kommune gentoftePgentofte.dk  

Gladsaxe Kommune kommune@gladsaxe.dk  

Glostrup Kommune glostrup.kommunePglostrup.dk  

Greve Kommune raadhusPgreve.dk  

Gribskov Kommune borgerservice@gribskov.dk  

Guldborgsund Kommune kommunePguldborgsund.dk  

Haderslev Kommune post@haderslev.dk  

Halsnæs Kommune mailPhalsnaes.dk  

Hedensted Kommune mailPhedensted.dk  

Helsingør Kommune mailPhelsingoer.dk  

Herlev Kommune infoPherlev.dk  

Herning Kommune kommunenPherning.dk  

Hillerød Kommune hillerod@hillerod.dk  

Hjørring Kommune hjoerring@hjoerring.dk  

Holbæk Kommune post@holb.dk  

Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk  

Horsens Kommune horsens.kommune@horsens.dk  

Hvidovre Kommune hvidover@hvidovre.dk  

Høje-Taastrup Kommune kommune@htk.dk  

Hørsholm Kommune kommunenPhorsholm.dk  

Ikast-Brande Kommune postPikast-brande.dk  

Ishøj Kommune ishoikommune@ishoj.dk  

Jammerbugt Kommune raadhusPiammerbugt.dk  

Kalundborg Kommune kalundborg@kalundborg.dk  

Kerteminde Kommune kommunePkerteminde.dk  

Kolding Kommune kommunen@kolding.dk  

Københavns Kommune borgerservicePkk.dk  

Køge Kommune raadhus@koege.dk  

Langeland Kommune post@langelandkommune.dk  

Lejre Kommune postPlejre.dk  

Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk   

55 



Lolland Kommune lollandPlolland.dk  

Lyngby-Taarbæk Kommune Ivngby@ltk.dk  

Læsø Kommune kommunenPlaesoe.dk  

Mariagerfjord Kommune raadhusPmariagerfjord.dk  

Middelfart Kommune middelfartPmiddelfart.dk  
Morsø Kommune kommunePmorsoe.dk  

Norddjurs Kommune norddjurs@norddiurs.dk  

Nordfyns Kommune post@nordfvnskommune.dk  
Nyborg Kommune kommune@nyborg.dk  

Næstved Kommune borger@naestved.dk  
Odder Kommune odder.kommune@odder.dk  

Odense Kommune odense@odense.dk  

Odsherred Kommune kommunePodsherred.dk  

Randers Kommune randers.kommunePranders.dk  

Rebild Kommune raadhus@rebild.dk  

Ringkøbing-Skjern Kommune postPrksk.dk  

Ringsted Kommune ringstedpringsted.dk  
Roskilde Kommune kommunen@roskilde.dk  

Rudersdal Kommune rudersdalPrudersdal.dk  

Rødovre Kommune rk@rk.dk  

Samsø Kommune kommunePsamsoe.dk  

Silkeborg Kommune kommunen@silkeborg.dk  

Skanderborg Kommune Skanderborg.kommune@skanderborg.dk  
Skive Kommune sk@skivekommune.dk  

Slagelse Kommune slagelse@slagelse.dk  

Solrød Kommune kommune@solrod.dk  

Sorø Kommune soroekom@soroe.dk  
Stevns Kommune stevns@stevns.dk  

Struer Kommune struerPstruer.dk  

Svendborg Kommune svendborgPsvendborg.dk  

Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk  

Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk  
Thisted Kommune thistedkommunePthisted.dk  

Tønder Kommune toenderPtoender.dk  
Tårnby Kommune kommunen@taarnbv.dk  

Vallensbæk Kommune kommune@vallensbaek.dk  
Varde Kommune vardekommune@varde.dk  

Vejen Kommune post@vejenkom.dk  

Vejle Kommune postPveile.dk  

Vesthimmerland Kommune post@vesthimmerland.dk  

Viborg Kommune viborg@viborg.dk  

Vordingborg Kommune postPvordingborg.dk  

Ærø Kommune post@aerokommune.dk  
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Aabenrå Kommune postPaabenraa.dk  

Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk  

Aarhus Kommune postPaarhus.dk   

Energi øst sco@energyeast.dk  

Rønland Havmøllepark vindenergi@,profibermaiLdk 

Ærø Kommune Ir@aeroekommune.dk  

Energicenter Fyn, Ole Andersen energicenterfyn@gmail.com  

Project Zero, Peter Rathje peter.rathje@projectzero.dk  

Vindenergi ApS, Per Lauritsen vindenergi@profibermaiLdk 

Wind Estate, Erik Abraham erik@windestate.dk  

Thy Havvindenergiselskab ApS, Jon Johnsen post@adv-johnson.dk  

Hedensted Kommune, Niels Rauff mail@hedensted.dk  

Københavns Kommune sola@ke.dk  

European Energy, Jens-Peter Zink jpz@europeanenergy.dk  

Oling l/S, Hans Norring mai1@q1ing.dk  

E.ON Vind Sverige Andreas.Harnmar@eon.com  

Best Energy, Bent Stubkjær bs@best-energy.dk  

Havvind Århus Bugt, Hans Bjerregaard hans@bjerregaard.com  

Nissum Bredning Vindmøllelaug og Nordvestjysk Elforsyning, 
Jens Jørgen Birch 

jjb@vestjyskbank.dk  
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Til Energistyrelsen 

Att: Hanne Windemuller 

KL's høringssvar vedr. screeningsrapport om kystnære 	Den 24. august 2012 

havmøller i Danmark 
Jnr 10.05.18 K04 

Sagsid 000243629 

KL vil gerne kvittere for modtagelsen af "Kystnære havmøller i Danmark". 

Rapporten fremstår generelt meget grundig og med nedslag i forhold til 

relevante emner. 

Generelle kommentarer: 

Set i lyset af, at lokalisering af egnede områder til vindmøller på land er en 

stigende udfordring, er det vigtigt at der arbejdes målrettet med at lokalisere 

områder for opstilling af vindmøller på havet. Uagtet at der også på havet 

må tages hensyn til både andre aktiviteter samt miljø og natur, må det for-

ventes at kystmøllerne ikke påvirker det omgivende samfund i samme grad 

som vindmøller placeret på land. 

Et vigtigt emne i den lokale debat om vindmøller på land er de visuelle hen-

syn/gener som følge af møllerne. Samme problemstilling må forventes at 

opstå når det handler om kystnære møller. Særligt ud for de områder med 

byer og sommerhuse, hvor kystmøllerne placeres min. 3 km væk fra kysten. 

Det er derfor vigtigt, at der tidligt i processen tænkes i formidling af kys t-

møllernes betydning for det visuelle. 

Det er KL's klare opfattelse, at staten bør spille en større rolle når det gæl-

der information om vindmøllernes betydning for den fremtidige energifor-

syning, samt bidrage til at forberede befolkningen på konsekvenserne ved 

opstilling af vindmøller både på land og på havet, herunder for de visuelle 

oplevelser "fra terrassedøren". 

Der bør i det hele taget bringes flest muligt redskaber i brug for at sikre det 

lokale ejerskab til møllerne. Her har KL i et tidligere brev til forligskredsen 

bag energiforliget peget på, at der lovgivningsmæssigt bør gives mulig for at 

Ref BEM 

bem@kl.dk  

Dir 3370 3727 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

Tlf 3370 3370 

Fax 3370 3371 

www.kl.dk  
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anvende midler fra kommunernes medejerskab af vindmøller, herunder og-

så kystmøller, til energibesparelser i kommunale bygninger. 

Specifikke kommentarer: 

Til grund for screeningen er lagt en række afstandskrav med det formål at 
mindske den forstyrrende visuelle effekt. 

De t er dog ikke begrundet hvorfor områder med særlige landskaber kræver 

en længere mindsteafstand end fx områder med byer og sommerhuse? 

Denne opdeling er ikke umiddelbart logisk idet man må antage at de visuel-
le udfordringer er størst der hvor folk bor. 

Det kan ligeledes undre hvorfor alle Natura 2000 områder som udgangs-

punkt er fritaget. Dels er naturgrundlaget i disse områder meget forskellige 

og dels er der, angiveligt med succes, opført havmøller i Natura 2000 områ-
det ved Sprogø. 

Med venlig hilsen 

Berit Mathiesen 

KT, - Kontoret for Teknik og Miljø 
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