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Ansøgningsskema findes på www.kolding.dk/landzone
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Forord
I	januar	2009	vedtoges	for	første	gang	et	samlet	grundlag	for	
forvaltningens	administration	af	planlovens	landzonebestem-
melser.	Baggrunden	herfor	var	at	kommunerne	fra	1.	september	
2002	overtog	administrationen	af	planlovens	landzonebestem-
melser	fra	amterne.	Med	kommunalreformen	overtog	kommu-
nerne	med	virkning	fra	den	1.	januar	2007,	yderligere	en	række	
opgaver	på	plan-,	natur	og	miljøområdet,	der	havde	relation	til	
landzoneadministrationen.	Reformen	bevirkede	samtidig	en	ny	
og	større	fælles	geografi	for	Kolding	Kommune.	Det	var	på	den	
baggrund	ønskeligt	at	fastlægge	et	samlet	grundlag	for	landzo-
neadministration	i	kommunen,	der	byggede	på	de	allerede	eksi-
sterende	erfaringer	og	vejledninger.

Med	vedtagelsen	af	”Kommuneplan	2010-2021	for	Kolding	Kom-
mune”	i	december	2009		er	de	gamler	regionplaner	ophævet.	
De	planmæssige	forudsætninger	for	landzoneadministrationen	
er	nu	samlet	i	kommuneplanens	retningslinjer.	Vedtagelsen	af	
kommuneplanen	har	medført	behov	for	konsekvensrettelser	i	
nærværende	vejledning.

Denne	udgave	af	vejledningen	er	desuden	udtryk	for	den		sam-
lede	ajourføring,	der	jf.	vejledningens	afsnit	5,	skal	foretages	i	
første	år	af	hver	byrådsperiode.

Vejledningen	er	udformet	som	retningslinjer	for	administratio-
nen.	Vejledningen	har	samtidig	til	formål	at	beskrive	for	ansøge-
re,	hvorledes	en	sag	kan	forventes	afgjort	samt	at	effektivisere	
sagsgangen.	

Vejledningen	er	på	kommunens	hjemmeside	www.kolding.dk/
landzone.	

Stefan	B.	Andersen

By-	og	Udviklingsdirektør
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1.�Indledning
1.1�Formål
Vejledningen	har	til	formål

•	 at	sikre	ensartethed	og	effektivitet	i	sagsbehandlingen	af	
landzonesager,

•	 at	sikre	sammenhæng	med	kommunens	strategiske	målsæt-
ninger	og	den	øvrige	planlægning,

•	 at	sikre	klare	procedurer	for	inddragelse	af	øvrige	interne	og	
eksterne	interessenter	og	høringsberettigede,

•	 at	beskrive	overfor	ansøgere,	hvorledes	en	sag	kan	forventes	
afgjort.

1.2�Anvendelse
Vejledningen	skal	anvendes	i	forbindelse	med	sagsbehandling	
og	afgørelser	efter	planlovens	landzonebestemmelser.

1.3�Opbygning
Vejledningen	beskriver	indledningsvis	det	overordnede	formål	
med	planloven,	samt	de	forhold	og	hensyn,	der	skal	varetages	
efter	lovens	landzonebestemmelser.

Afsnit	3	gennemgår	overordnet	indholdet	i	den	planlægning,	der	
danner	grundlag	for	landzoneadministrationen	og	giver	et	over-
blik	over	de	væsentligste	relaterede	lovområder	med	betydning	
for	sagsbehandlingen.	Afsnittet	indeholder	herudover	interne	
retningslinjer	for	sagsbehandlingen	af	de	oftest	forekommende	

Åbent	land	ved	Ejstrup.
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og	mest	generelle	ansøgninger	vedrørende	udstykning,	opfø-
relse	af	ny	bebyggelse	samt	ændret	anvendelse	af	bygninger	og	
arealer.

Afsnit	4	indeholder	administrative	bemyndigelser.

Afsnit	5	redegør	for	retningslinjernes	ajourføring.
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2.�Planlovens�
landzonebe-
stemmelser
2.1�Indledning
Hovedformålet	med	zoneinddelingen	og	landzonebestemmelser-
ne	er	at	modvirke	byspredning	ved	at	hindre	uønskede	og	ukon-
trollerede	bebyggelser	og	anlæg	i	det	åbne	land	og	at	sikre,	at	
egentlig	byudvikling	sker,	hvor	der	igennem	planlægningen	er	
åbnet	mulighed	for	det.

Udgangspunktet	er	dermed,	at	landzonen	skal	friholdes	for	an-
den	uplanlagt	bebyggelse	end	den,	der	er	nødvendig	for	driften	
af	landbrug,	skovbrug	og	fiskeri.	

2.2�Planlovens�formål
Planlovens	formål	er	beskrevet	i	lovens	§	1:

Stk.	1	 Loven	skal	sikre,	at	den	sammenhængende	planlægning	
forener	de	samfundsmæssige	interesser	i	arealanvendelsen	og	
medvirker	til	at	værne	om	landets	natur	og	miljø,	så	samfunds-
udviklingen	sker	på	et	bæredygtigt	grundlag	i	respekt	for	men-
neskers	livsvilkår	og	for	bevarelsen	af	dyre	og	plantelivet.

Stk.	2	Loven	tilsigter	særligt:

•	 At	der	ud	fra	en	planlægningsmæssig	og	samfundsmæssig	
helhedsvurdering	sker	en	hensigtsmæssig	udvikling	i	hele	
landet	og	i	de	enkelte	kommuner	og	regioner.

•	 At	der	skabes	og	bevares	værdifulde	bebyggelser,	bymiljøer	
og	landskaber.

•	 At	forurening	af	luft,	vand,	jord	samt	støjulemper	forebyg-
ges.

•	 At	offentligheden	i	videst	muligt	omfang	inddrages	i	planlæg-
ningsarbejdet.

2.3�Planlovens�landzonebestemmelser
Planlovens	landzonebestemmelser	er	indeholdt	i	lovens	§§	34	–	
38.

Planlovens	§	34	fastsætter	zoneopdelingen	i	landet	i	byzone,	
sommerhusområder	og	landzone.
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I	landzone	kræves	landzonetilladelse	efter	planlovens	§	35	til:			

•	 Udstykning,

•	 Byggeri	og

•	 ændret	anvendelse	af	bygninger	eller	ubebyggede	arealer.

Planlovens	§	36	indeholder	en	række	undtagelser	fra	kravet	om	
landzonetilladelse.	Disse	omhandler	primært	driftsmæssigt	be-
grundede	udstykninger	og	byggeri	i	forbindelse	med	landbrug,	
skovbrug	og	fiskeri,	men	indeholder	blandt	andet	også	mulighed	
for	udvidelse	og	ombygning	af	eksisterende	helårsboliger	samt	
ændret	anvendelse	af	helårsboliger	til	fritidshuse,	samt	etable-
ring	af	aftægts-	og	medhjælperboliger	til	landbrug.

Planlovens	§	37	åbner	uden	tilladelse	mulighed	for	ændret	an-
vendelse	af	overflødiggjorte	landbrugsbygninger	til	håndværk,	
industri-,	lager	og	kontorvirksomhed	samt	til	etablering	af	en	
bolig.	Formålet	med	bestemmelsen	er,	at	lette	mulighederne	
for	en	vis	erhvervsudvikling	i	landsbyer	og	at	udnytte	den	byg-
ningsressource,	som	de	nedlagte	landbrugsbygninger	udgør.

En	virksomhed,	der	ønsker	at	etablere	sig	i	en	overflødiggjort	
landbrugsbygning,	er	dog	forpligtet	til	at	anmelde	virksomhe-
den	til	kommunen	inden	for	14	dage.	Forpligtelsen	er	indeholdt	i	
planlovens	§	38.	

2.4�Hensyn�der�skal�varetages�i�
sagsbehandlingen
Som	det	fremgår	af	formålsparagraffen	i	planloven,	skal	man	
ved	landzoneadministrationen	varetage	nogle	meget	brede	hen-
syn,	der	overordnet	kan	opdeles	i	to	grupper:

•	 De	almene	samfundsmæssige	forhold	og

•	 de	konkrete	forhold.

Både	de	almene	samfundsmæssige	forhold	og	de	konkrete	for-
hold	skal	indgå	i	vurderingen	af	den	enkelte	ansøgning.	I	prak-
sis	betyder	det,	at	der	bør	meddeles	tilladelse	til	en	ansøgning,	
når	det	ansøgte	efter	en	konkret	vurdering	findes	foreneligt	med	
de	hensyn,	som	landzonebestemmelserne	skal	varetage.	

Det	er	afgørende,	at	der	i	den	enkelte	sag	tages	konkret	stilling	
til	det	ansøgte.	Der	kan	således	ikke	meddeles	afslag	eller	gives	
tilladelse	til	en	ansøgning	om	landzonetilladelse	alene	på	bag-
grund	af	den	eksisterende	planlægning.

2.4.1�Almene�samfundsmæssige�hensyn
De	almene	samfundsmæssige	hensyn	er	helt	grundlæggende	for	
de	intentioner,	der	ligger	bag	planloven.	Hensynene	er	abstrakte	
og	har	ikke	direkte	relation	til	de	konkrete	forhold	i	marken.

Da	de	almene	samfundsmæssige	hensyn	i	deres	natur	ikke	kan	
konstateres	på	stedet,	er	det	ofte	svært	for	ansøger	at	forstå	
baggrunden	for	et	eventuelt	afslag,	der	er	begrundet	i	disse	for-
hold.	Det	er	karakteristisk	for	sager	af	denne	art,	at	den	enkelte	
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sag	ikke	i	sig	selv	volder	særlig	stor	skade,	men	hvis	der	kom-
mer	mange	tilsvarende	sager,	og	hvis	alle	de	afslåede	ansøgnin-
ger	blev	gennemført,	ville	det	være	ødelæggende	for	de	almene	
hensyn.

Det	er	derfor	væsentligt	at	fastholde	disse	hensyn,	da	de	udgør	
en	del	af	hovedformålene	med	landzonebestemmelserne.

De	almene	samfundsmæssige	hensyn	er	blandt	andet

•	 at	udnytte	offentlige	og	private	investeringer	bedst	muligt	
(trafikanlæg,	byggemodning	institutioner	og	privat	service),

•	 at	følge	den	offentlige	planlægning	op,

•	 at	fastholde	karakteren	af	åbent	land	og	en	klar	afgrænsning	
mellem	by	og	land,

•	 at	reservere	det	åbne	land	for	landbrugserhvervet,

•	 at	undgå	unødvendigt	forbrug	af	landbrugsjord	til	blandt	
andet	boligformål	og

•	 at	sikre,	at	borgerne	behandles	ens	ud	fra	lighedsgrundsæt-
ningen	–	det	vil	sige,	at	en	afgørelse	vurderes	ud	fra	den	
synsvinkel,	at	den	vil	kunne	danne	præcedens.

Ovennævnte	hensyn	er	gennem	årene	blandt	andet	kommet	til	
udtryk	igennem	region-	og	kommuneplanerne.	Det	er	således	
vigtigt,	at	administrationen	af	konkrete	sager	understøtter	den	
fysiske	planlægning,	og	ikke	medvirker	til	en	svækkelse	heraf.	
Det	gælder	såvel	hensynet	til	offentlige	som	private	investerin-
ger,	som	til	selve	planlægningens	troværdighed.	

2.4.2�Konkrete�forhold
Udover	at	tage	almene	samfundsmæssige	hensyn,	skal	der	
også	tages	udgangspunkt	i	en	konkret	vurdering	af	de	faktiske	
forhold	på	stedet.	En	ansøgning	efter	planlovens	landzonebe-
stemmelser	kan	dermed	ikke	alene	afgøres	på	baggrund	af	fore-
liggende	planer	eller	arealudpegninger,	men	skal	samtidig	ske	
på	baggrund	af	en	egentlig,	konkret	vurdering	af	den	enkelte	
ansøgning.

Afgørelser	efter	planlovens	landzonebestemmelser	kan	påklages	
til	Naturklagenævnet.	Naturklagenævnets	praksis	er	dermed	
med	til	at	danne	grundlag	for	fortolkningen	af	loven	og	dermed	
også	i	et	vist	omfang	for	den	konkrete	vurdering.	

Naturklagenævnets	afgørelser	efter	landzonebestemmelserne	
offentliggøres	i	”Naturklagenævnet	orienterer”,	som	kan	findes	
på	Naturklagenævnets	hjemmeside	www.nkn.dk.

Blandt	de	konkrete	forhold	der	skal	tages	i	betragtning	i	vurde-
ringen	kan	nævnes:	

•	 Landskabelige	interesser

•	 Planlægningsmæssige	interesser

•	 Kulturhistoriske	interesser

•	 Fredningsinteresser
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•	 Miljøbeskyttelsesmæssige	interesser

•	 Trafikale	hensyn

•	 Naturbeskyttelsesmæssige	interesser

•	 Landbrugsinteresser

•	 Rekreative	interesser

•	 Råstofinteresser

•	 Serviceforhold

•	 Risiko	for	miljøkonflikter

•	 Spildevandsforhold

•	 Sociale	og	menneskelige	hensyn

Ovennævnte	interesser	er	i	vid	udstrækning	indeholdt	i	kommu-
neplanens	retningslinjer	for	det	åbne	land.	

Åbent	land	ved	Vonsild
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3.�Administra-
tionsgrundlag
3.1�Indledning
Administrationen	af	landzonesager	sker	på	baggrund	af	de	til	
enhver	tid	gældende	forudsætninger,	først	og	fremmest	af	plan-
mæssig	og	samfundsøkonomisk	art.	Afsnittet	gennemgår	de	
overordnede	planbestemmelser,	der	skal	ligge	til	grund	for	land-
zonesagsbehandlingen	samt	forholdet	til	anden	relateret	lovgiv-
ning.	Herudover	indeholder	afsnittet	interne	retningslinjer	for	en	
række	sagstyper.

3.2�Kommuneplanen
Kommuneplanen	indeholder	blandt	andet	retningslinjer	for	na-
tur-,	landskabs-,	kultur-	og	miljøinteresser	i	det	åbne	land.	En	
stor	del	af	de	forhold,	der	skal	indgå	i	den	konkrete	vurdering	
af	den	enkelte	ansøgning,	og	som	er	nævnt	i	det	foregående	
afsnit,	er	således	varetaget	igennem	kommuneplanens	retnings-
linjer	og	konkrete	arealudpegninger.

Kolding	Kommunes	gældende	retningslinjer	for	det	åbne	land	
er	fastlagt	i	den	fælles	”Kommuneplan	2009-2021	for	Trekant-
området”.	Disse	retningslinjers	specifikke	ordlyd	er	bindende	for	
administrationen.	Til	hver	retningslinje	er	knyttet	en	redegø-
relse.

Åbent	land	ved	Birkemose
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Områdeplaner
I Kolding Kommune er der 
udarbejdet områdeplaner, 
”minikommuneplaner”, for 
hvert af kommunens 14 plan-
lægningsdistrikter. 

Områdeplanerne opsummerer 
lokale retningslinier mv. fra 
hovedstrukturen, og indeholder 
desuden de generelle og sær-
lige rammer for lokalplanlæg-
ningen.

Jordbrug
Jordbrugsmæssig anvendelse

Husdyrbrug

Udflytning af driftsbygninger

Husdyrproduktion i byzone- og byudviklingsområder

Husdyrproduktion i nærhed af byzone- og byudviklingsområder

Skovrejsning
Skovrejsningsområder

Skovrejsning uønsket

Lavbundsarealer
Lavbundsarealer og potentielle vådområder

Naturbeskyttelse
Naturområder generelt

Særlig værdifulde naturområder

Forbindende naturnetværk

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Landskaber og geologiske bevaringsværdier
Værdifulde landskaber

Større uforstyrrede landskaber

Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesområder

Kystnærhedszonen

Offentlighedens adgang

Kulturhistorie
Kulturhistoriske værdier

Turisme
Ferie- og kursussteder samt overnatningssteder

Større turistanlæg

Campingpladser

Sommerhusområder

Større fritids- og idrætsanlæg

Friluftsliv
Rekreative stier og friluftsområder

Lystbådehavne

Kommuneplanens	relevante	retnings-
linjer	

De	primært	relevante	retningslinjer	for	det	åbne	land	omfatter:
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Kommuneplanens	lokale	retningslinje
Retningslinje for bebyggelse i det åbne land
Det åbne land skal som udgangspunkt friholdes for anden uplanlagt 
bebyggelse end den, der er nødvendig for driften af landbrug og 
skovbrug. Opførelse af ny bebyggelse og ændret anvendelse kræver 
normalt en godkendelse efter landzonebestemmelserne. Bebyggelse 
med undtagelse af landbrugsbebyggelse kan opføres i en bygnings-
højde på indtil 1½ etage og 8,5 meter.

Redegørelse
Areal er en begrænset ressource i Danmark, og der er mange hen-
syn og interesser, der skal varetages. Der skal derfor ske en hen-
sigtsmæssig udnyttelse af arealressourcerne i en afvejning af de for-
skellige interesser i det åbne land. Det planlægningsmæssige hensyn 
er at sikre det åbne land mod byspredning ved at hindre spredt og 
uplanlagt bebyggelse og anlæg. En spredt og uplanlagt bebyggelse 
kan medføre pres på ændret anvendelse af jorden og give potentielle 
miljøkonflikter.

Egentlig byudvikling skal ske, hvor kommuneplanen åbner mulighed 
for det. Der skal sikres en klar grænse mellem byen og det åbne 
land.

Der	findes	som	hovedregel	ikke	rammebestemmelser	for	det	
åbne	land.	Der	er	dog	rammer	for	de	afgrænsede	landsbyer	
samt	enkelte	fritliggende	anlæg.	Disse	rammer	findes	i	de	14	
områdeplaner.	

3.3�Relateret�lovgivning
En	række	landzoneansøgninger	vil	udover	en	landzonetilladelse	
kræve	tilladelse	efter	anden	lovgivning.	Myndighedsbehandlin-
gen	efter	denne	lovgivning	er	dels	henlagt	til	kommunen	dels	til	
statslige	myndigheder.	

Samlet	er	udgangspunktet,	at	der	ikke	bør	meddeles	landzo-
netilladelse	til	en	ansøgning,	inden	det	er	afklaret,	hvorvidt	det	
ansøgte	vil	kunne	opnå	nødvendig	tilladelse	eller	dispensation	
fra	anden	lovgivning.	Såfremt	der	ikke	vil	kunne	opnås	nødven-
dig	tilladelse	eller	dispensation	fra	anden	relateret	lovgivning,	
bør	ansøgninger	efter	planlovens	landzonebestemmelser	ikke	
realitetsbehandles.	

Herunder	fremgår	de	væsentligste	relaterede	lovområder,	der	
bør	være	opmærksomhed	omkring	i	forbindelse	med	landzone-
sagsbehandlingen.	Listen	er	ikke	udtømmende,	men	omfatter	
de	lovområder,	der	oftest	vil	være	på	tale,	samt	hvilken	myndig-
hed	der	håndhæver	loven.

Derudover	findes	i	”Kommuneplan	2010-2021	for	Kolding	Kom-
mune”	følgende	lokale	retningslinje:
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Lov § Titel/indhold Myndighed Handling

Naturbeskyt-
telsesloven

§		3 Beskyttede	
naturtyper

Kolding	
Kommune

Sendes	til	udtalelse	i	Natur	&	Vand	
inden	der	træffes	afgørelse	efter	
planloven.	Såfremt	det	vurderes,	at	
der	kan	dispenseres	fra	§	3	til	det	an-
søgte	meddeles	denne	dispensation	
sammen	med	landzonetilladelsen.	
Såfremt	det	vurderes,	at	der	ikke	
kan	meddeles	dispensation	fra	§	3	til	
det	ansøgte	meddeler	Natur	&	Vand	
afslag.	Det	oplyses	samtidig	overfor	
ansøger,	at	ansøgningen	dermed	ikke	
realitetsbehandles	efter	Planloven.

- §	15 Strandbe-
skyttelses	
linjen

Miljøcenter	
Ribe

Sendes	til	afgørelse	i	MC	Ribe	efter	
naturbeskyttelsesloven	med	en	ud-
talelse,	inden	der	træffes	afgørelse	
efter	planloven.

- §	16 Sø-	og	åbe-
skyttelses-
linjen

Kolding	
Kommune

Afgøres	som	hovedregel	af	landzone/
byggesagsbehandler.	I	tvivlstilfælde	
indhentes	udtalelse	fra	Natur	og	
Vand.

- §	17 Skovbygge-
linjen

Kolding	
Kommune

Afgøres	som	hovedregel	af	landzone/
byggesagsbehandler.	I	tvivlstilfælde	
indhentes	udtalelse	fra	Natur	og	
Vand.

- §	18 Fortidsmin-
der

Kolding	
Kommune

Afgøres	af	landzone/byggesagsbe-
handler.	I	tvivlstilfælde	om	placering	
og	udstrækning	indhentes	vurdering	
fra	Haderslev	Museum.	

- §	19 Kirker Kolding	
Kommune

Afgøres	af	landzone/byggesagsbe-
handler.	I	tvivlstilfælde	indhentes	ud-
talelse	fra	Haderslev	Stift

- §	21 Friluftsrekla-
mer	(skilte-
sager)

Kolding	
Kommune

Afgøres	af	Byggesag	på	private	ejen-
domme	og	kommunalt	ejede	arealer	
bortset	fra	vejarealer	og	af	Drift	for	
så	vidt	angår	kommunale	vejarealer.

- §	35-51 Fredninger Frednings-
nævnet

Sendes	til	afgørelse	i	Fredningsnæv-
net	for	Sydjylland,	nordlig	del	efter	
naturbeskyttelsesloven,	inden	der	
træffes	afgørelse	efter	planloven.
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Retningslinjer

Lov § Titel/indhold Myndighed Handling

Museumslo-
ven

§	29,	litra	
e,	f

Fortidsmin-
der

Kulturarvs-
styrelsen	
ved	Ha-
derslev	og	
Koldinghus	
Museer

Sendes	til	Koldinghus	og	Haderslev	
Museum	til	afgørelse	efter	museums-
loven,	inden	der	træffes	afgørelse	ef-
ter	planloven*

- §	29,	litra	a Sten-	og	
jorddiger

Kolding	
Kommune

Sendes	til	udtalelse	i	Natur	&	Vand	
inden	der	træffes	afgørelse	efter	plan-
loven.	Såfremt	det	vurderes,	at	der	
kan	dispenseres	fra	§	29a	til	det	an-
søgte,	meddeles	denne	dispensation	
sammen	med	landzonetilladelsen.	
Såfremt	det	vurderes,	at	der	ikke	kan	
meddeles	dispensation	fra	§	29a	til	
det	ansøgte	meddeler	Natur	&	Vand	
afslag.	Det	oplyses	samtidig	overfor	
ansøger,	at	ansøgningen	dermed	ikke	
realitetsbehandles	efter	Planloven.**

Miljøbeskyt-
telsesloven

§	33 Listevirk-
somheder	
kræver	mil-
jøgodken-
delse

Kolding	
Kommune	
(de	fleste	til-
fælde)

Sendes	til	udtalelse	i	Industri,	inden	
der	træffes	afgørelse	efter	planloven.

Vejloven - ændring	in-
denfor	vej-
byggelinje	
ved	kommu-
nale	veje

Kolding	
Kommune

Sendes	til	afgørelse	i	Trafik,	inden	der	
træffes	afgørelse	efter	planloven.

- Ændret	an-
vendelse	af	
eksisterende	
overkørsel

Kolding	
Kommune

Sendes	til	afgørelse	i	Trafik,	inden	der	
træffes	afgørelse	efter	planloven.

- ændring	in-
denfor	vej-
byggelinje	
ved	stats-
veje

Vejdirekto-
ratet

Sendes	til	afgørelse	i	Vejcenter	Syd-
danmark	til	afgørelse	efter	vejloven,	
inden	der	træffes	afgørelse	efter	plan-
loven.

- Overkørsel/
ændring	ved	
statsveje

Vejdirekto-
ratet

Sendes	til	afgørelse	i	Vejcenter	Syd-
danmark	til	afgørelse	efter	vejloven,	
inden	der	træffes	afgørelse	efter	plan-
loven.

Husdyrbrug-
loven

- Godkendel-
sespligt

Kolding	
Kommune

Såfremt	sagen	vedrører	stald,	gyl-
lebeholder,	silo,	halmlade,	foderlade,	
maskinlade,	ensilageplads,	ridehal,	
ridebane,	dyrepensioner,	læskur	til	
husdyr	eller	lignende,	sendes	den	til	
udtalelse	i	Landbrug,	inden	der	træf-
fes	afgørelse	efter	planloven.



16

Lov § Titel/indhold Myndighed Handling

Landbrugslo-
ven

- Landbrugs-
mæssige	
hensyn

Jordbrugs	
kommisio-
nen

Sendes	til	Jordbrugskommisionen	til	
afgørelse/udtalelse	efter	landbrugslo-
ven,	inden	der	træffes	afgørelse	efter	
planloven.

Sommerhus-
loven

- Udlejning	af	
feriehytter	
og	lejlighe-
der

By-	og	Land-
skabsstyrel-
sen

Sendes	til	By-	og	Landskabsstyrelsen	
til	afgørelse	efter	sommerhusloven,	
såfremt	der	kan	meddeles	tilladelse	
efter	planloven.

Skovloven - Hensyn	til	
skovdriften	
og	fredsskov

Skov-	og	
Naturstyrel-
sen

Sendes	til	afgørelse/udtalelse	ved	
Skov-	og	Naturstyrelsen,	Trekants-
området	til	afgørelse	efter	skovloven,	
inden	der	træffes	afgørelse	efter	plan-
loven

Bygnings-
reglementet

- Opførelse	af	
ny	bebyg-
gelse

Kolding	
Kommune

Sendes	til	afgørelse	i	Byggesag	når	
der	er	meddelt	tilladelse	til	det	an-
søgte	efter	planloven,	og	klagefristen	
for	tilladelsen	er	udløbet

 * Koldinghus og Haderslev Museer har indgået samarbejdsaftale, hvorefter Haderslev Museum forestår 
konkrete vurderinger mens Koldinghus forestår den arkivalske kontrol.

**Medmindre diget er udpeget som fortidsminde, jf. § 29, litra e og f.

Hejls	Landevej	13
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Retningslinjer

Bekendtgørelse	nr. Titel Sagsansvarlig						
afdeling

1314	af	20.	november	2006 Offentlighedens	adgang	til	at	færdes	og	op-
holde	sig	i	naturen

Natur	&	Vand

1328	af	11.	december	2006 Opsætning	af	mindre	oplysningskilte,	skilte	
i	erhvervsområder	og	reklamer	på	idræts-
anlæg	m.v.	i	det	åbne	land.

Byggesag

1335	af	6.	december	2006 Vurdering	af	visse	offentlige	og	private	an-
lægs	virkning	på	miljøet	(VVM)	i	medfør	af	
lov	om	planlægning

Sagsansvarlig	afde-
ling	er	afhængig	af	
projektets	karakter

1356	af	11.	december	2006	
(ophører	1/1	2012)

Overgangsregler	efter	naturbeskyttelseslo-
ven	i	forbindelse	med	kommunalreformen

Natur	&	Vand

1428	af	13.	december	2006 Pelsdyrfarme	m.v. Landbrug

1511	af	14.	december	2006 Beskyttede	sten-	og	jorddiger	og	lignende Natur	&	Vand

1518	af	14.	december	2006 Støj	fra	vindmøller Industri	

866	af	11.	december	2007 Bygge-	og	beskyttelseslinjer

(indeholder	offentliggørelses-	og	under-
retningsregler	i	forbindelse	med	afgørelser	
m.m.)

Plan,	Byggesag,	
Natur	&	Vand.	For	
strandbeskyttelses-
linjen	MC	Ribe

273	af	21.	marts	2007 Campingreglementet Plan

Herudover	vil	sagsbehandlingen	være	omfattet	af	en	række	be-
kendtgørelser	med	tilknytning	til	ovenstående	lovområder.	De	
relevante	bekendtgørelser	fremgår	herunder:

3.4�Interne�retningslinjer�for�
administrationen�
Afsnittet	beskriver	den	administrative	praksis,	der	skal	anven-
des	i	forbindelse	med	landzonesagsbehandlingen.	Afsnittet	
gennemgår	de	typiske	ansøgninger	inden	for	områderne	ud-
stykning,	bolig-	og	erhvervsbyggeri	og	ændret	anvendelse	af	
bygninger	og	arealer.

Lavenergibebyggelse
Kolding Kommune har stort fokus på konkrete tiltag på klima- og 
miljøområdet og har indført en generel retningslinje om at nye boli-
ger i landzone som hovedregel skal opføres som lavenergibebyggelse 
for derved at nedsætte kommunens samlede CO2 udledning. 

Vilkår
I landzonetilladelser til nyopførelse og erstatning af bebyggelse til 
helårsbeboelse, institutioner, klubhuse eller kontorformål stilles som 
udgangspunkt krav om at bebyggelsen opføres som lavenergibebyg-
gelse, jfr. bygningslovgivningen.
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Udstykning

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Udstykning	til	opførelse	af	
tekniske	anlæg	(renseanlæg,	
transformatorstationer,	an-
tenneanlæg	m.m.),	når	disse	
ikke	kan	henvises	til	byzone,	
men	nødvendigvis	skal	pla-
ceres	i	det	åbne	land.

Udstykning	af	overflødig-
gjorte	medhjælperboliger	og	
aftægtsboliger	på	landbrugs-
ejendomme.	

Såfremt boligen under hensyn til ejendommens størrelse og 
driftsform også på længere sigt skønnes at være overflødig, 
og at bygningen er opført før ikrafttrædelse af lovændringen 
11. september 2002. Det er en forudsætning at boligen er så-
dan beliggende, at der ikke opstår miljøkonflikter i forbindelse 
med ejendommens drift som landbrugsejendom.

Udstykning	af	hver	enkelt	
bolig	på	andre	ejendomme	
end	landbrugsejendomme,	
hvor	der	forefindes	flere,	
lovlige	boliger.	

Det er en forudsætning for tilladelse, at der ikke er miljømæs-
sige  forhold, eller bebyggelsesregulerende bestemmelser mv. 
der taler imod.

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Udstykning	af	en	eksisteren-
de	bolig,	der	er	eneste	bolig	
på	ejendommen.

Udstykning	af	aftægtsboliger	
og	medhjælperboliger	opført	
med	hjemmel	i	planlovens	§	
36,	stk.	1,	nr.	12.

Udstykning	med	henblik	på	
opførelse	af	ny	bebyggelse	i	
det	åbne	land.	

En undtagelse kan være i en i kommuneplanen afgrænset 
landsby, hvor der er tale om en huludfyldning, der ikke er lo-
kalplanpligtig.
De afgrænsede landsbyer kan ses på bilag A.
NKO 420 og 421, 2007

Udstykning	af	anden	form	
for	bebyggelse	(eksempelvis	
driftsbygninger)	i	det	åbne	
land.
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Retningslinjer

Udstykning	af	parceller	med	
henblik	på,	at	arealet	skal	
henligge	som	ubebygget	
ejendom	til	private	rekrea-
tive	formål	eller	lignende.

Boligbyggeri

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Genopførelse	af	nedbrændte	
boliger,	der	har	været	be-
boet	inden	for	de	seneste	
år,	og	hvor	der	er	fremsendt	
ansøgning	om	genopførel-
sen	inden	for	3	år	fra	det	
tidspunkt,	hvor	boligen	ned-
brændte.

Herunder også omfattende istandsættelser efter hændelige 
begivenheder.
Boligen skal have været beboet indenfor 3 år. NKO 114, 1996.
Ændret placering og udformning skal begrundes og efter om-
stændighederne kræves den eksisterende bolig nedrevet.

Genopførelse	af	boliger,	
medmindre	det	eksisterende	
hus	er	ubeboet	og	har	karak-
ter	af	værdiløs	ruin.	

Der skal med tilladelsen stilles krav om, at det eksisterende 
hus på ejendommen samtidig nedrives. I sagsbehandlingen 
skal der dog indgå en vurdering af, hvorvidt det eksisterende 
hus har kulturhistorisk bevaringsværdi.

En	mindre	udvidelse	ud	over	
250	m2.

Generelt for boligbyggeri:
NKO	264,	2003:	Bygningsmæssig	censur	kommer	normalt	
kun	på	tale,	når	byggeriet	ønskes	opført	i	et	særligt	beskyttet	
landskabsområde.	NKO	464,	2009.	

Bolig	i	Viuf.
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Boligbyggeri

Der�meddeles�i�særlige�
tilfælde�tilladelse�til:

Opførelse	af	boliger	i	lands-
byer,	hvis	dette	kan	be-
grundes	i	planlægningen	for	
landsbyer	eller	i	forhold	der	
betinger,	at	det	ansøgte	ikke	
med	rimelighed	kan	henvises	
til	områder,	der	er	planlagt	
til	boligbebyggelse.

Det er en forudsætning, at der ikke skønnes at ville opstå mil-
jøkonflikter, at byggeriet ikke strider imod bevaringshensyn 
eller landskabelige hensyn og, at byggeriet ikke medfører væ-
sentlige forringelser for tilstødende ejendomme i landsbyen. 
Der kan stilles vilkår til husets udformning, materialevalg og 
placering.

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Opførelse	af	frit	beliggende	
enfamiliehuse	i	det	åbne	
land.	

Opførelse	af	boliger	umiddel-
bart	uden	for	byzone,	uden	
for	en	landsbyafgrænsning,	
uden	for	et	område,	der	er	
omfattet	af	landzonelokal-
plan,	samt	i	byudviklingsom-
råder	fastsat	i	kommunepla-
nen.

De afgrænsede landsbyer kan ses på bilag A.
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Retningslinjer

Erhvervsbyggeri

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Udflytning	af	landbrugsbyg-
ninger,	når	det	er	nødvendigt	
ud	fra	driftsmæssige	eller	
miljømæssige	hensyn.	

Der kan stilles vilkår om beplantning, farve- og materialevalg, 
udformning af bygningen og dens helt præcise placering, her-
under afstand til anden bebyggelse, alt med respekt for den 
funktion bygningen skal opfylde.

Velbegrundet,	begrænset	
udvidelse		af	eksisterende	
erhvervsvirksomheder	
etableret	før	1970	samt	er-
hvervsvirksomheder,	der	er	
etableret	på	grundlag	af	en	
landzonetilladelse.	

Det er herved forudsat, at virksomheden har investeret væ-
sentligt i anlæg og bygninger, og at udvidelsen er landskabe-
ligt og planlægningsmæssigt uproblematisk. Det er endvidere 
forudsat, at det af tidligere landzonetilladelser til virksomhe-
den ikke fremgår, at yderligere udvidelser ikke kan ske. Det 
bør samtidig vurderes om virksomheden med den ansøgte ud-
videlse bør flytte til et erhvervsområde i byzone.

Velbegrundet,	begrænset	
udvidelse	af	eksisterende	
mindre	virksomheder,	som	er	
etableret	i	overflødiggjorte	
landbrugsbygninger,	der	al-
lerede	har	udvidet	med	et	
bruttoetageareal,	der	ikke	
væsentligt	overstiger	500	
m2.	

Det er herved forudsat, at virksomheden også efter udvidelsen 
fortsat kan betragtes som en mindre virksomhed. Ved en min-
dre virksomhed forstås en virksomhed med indtil 5 ansatte, jf. 
Miljøministeriets vejledning om lanzoneadministration. 
Det er herudover forudsat, at udvidelsen er planlægnings-
mæssigt og landskabeligt uproblematisk. Eventuel ny bebyg-
gelse skal tilstræbes tilpasset ejendommens eksisterende byg-
ningssæt.

Opførelse	af	de	nødvendige	
bygninger	til	dyrehospital,	
dyrepension	og	kennel	m.v.	
i	tilknytning	til	eksisterende	
bebyggelse.

Det er herved forudsat, at opførelsen af byggeriet ikke er i 
strid med beskyttelsen af naturområder eller varetagelsen af 
de rekreative interesser. 

Opførelse	af	gyllebeholdere	
(under	hensyn	til	markdrif-
ten)	uden	tilknytning	til	ejen-
dommens	hidtidige	bebyg-
gelse.	

Det er herved forudsat, at placeringen ikke strider mod væ-
sentlige hensyn til landskab, natur og miljø samt naboer. Der 
stilles krav om etablering af skærmende beplantning og krav 
om fjernelse af beholderen, når denne ikke længere er nød-
vendig for driften. Vilkårene tinglyses på ejendommen.
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Erhvervsbyggeri

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Opførelse	af	nye	ridehaller	til	
mindre	hestepensioner	eller	
haller	udelukkende	til	privat	
brug.

Der kan dog meddeles tilladelse, når der er tale om meget 
store hestehold eller større ejendomme og ridehallen kan ind-
passes under hensyn til naboer, landsbymiljø, rekreative om-
råder, naturområder og samspil med øvrig bebyggelse.
NKO 387, 2006: stutteridrift defineres som 5-7 avlshopper og 
haller på 800 m2 er normalt driftsmæssigt tilstrækkelige. Der 
skal være et passende forhold mellem bygninger og jordtillig-
gende. Ridehal på helt små ejendomme – under 5 ha - vil som 
udgangspunkt altid kræve en landzonetilladelse

Publikumsorienterede	virk-
somheder.	

Disse kan som udgangspunkt alene etableres på baggrund af 
et tillæg til kommuneplanen og lokalplan.

Pottehusevej	2
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Retningslinjer

Erhvervsbyggeri	

Opførelse	af	jagthytter,	fiske-
hytter	og	lignende,	herunder	
opstilling	af	campingvogne.

Opførelse	af	nye	erhvervs-
virksomheder,	herunder	
kroer	og	anden	restauration,	
i	det	åbne	land.

Etablering	af	erhvervsbyggeri	
til	autoophug,	produkthandel	
m.v.

Nyopførelse	af	butikker. Butikker (op til 250 m2) kan som udgangspunkt alene etable-
res i overflødiggjorte landbrugsbygninger efter § 37. 

NKO 217, 2000: Begrænset salg af produkter, der sælges fra 
den ejendom, hvor de er produceret - stalddørssalg - kræver 
ikke landzonetilladelse. Ved afgørelsen af om en tilladelse er 
påkrævet kan bl.a. henses til, om produkterne har relation til 
jordbrugserhvervet på ejendommen.	Herudover antages der 
at gælde en bagatelgrænse for, hvad der kræver landzonetil-
ladelse. Salg der alene finder sted i en meget kort periode vil 
f.eks. ofte falde under bagatelgrænsen.
Butikker er defineret i By- og Landskabsstyrelsens notat af 28. 
februar 2008 ”Detailhandel – spørgsmål og svar”.
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Institutionsbyg-
geri�og�klubhuse

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Opførelse	af	klubhuse	ved	
idrætsanlæg	og	lignende,	el-
ler	til	brug	for	naturbaserede	
foreninger	med	almennyttige	
formål,	eksempelvis	spej-
dere.	

Der skal stilles krav om, at klubhuset fjernes, når klubhuset 
ikke længere skal tjene til det ansøgte formål.

Etablering	af	skovbørnehaver	
i	det	åbne	land,	såfremt	de	
oprettes	som	supplement	til	
en	eller	flere	eksisterende	
børnehaver,	at	transport	
til	og	fra	børnehaven	sker	
samlet	og,	at	børnehaverne	
etableres	i	bygninger	der	er	
tilpasset	omgivelserne.	

Alternativt kan de etableres i bygninger på tidligere landbrug, 
forudsat at det kan ske uden væsentlige bygningsmæssige 
ændringer.

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Etablering	af	nye,	selvstæn-
dige	daginstitutioner	i	det	
åbne	land.

Shelters	-	Skibelund
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Retningslinjer

Ændret�anvendel-
se�af�eksisterende�
bygninger

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Indretning	af	kunst-,	kunst-
håndværks-	eller	hobbypræ-
get	virksomhed,	herunder	
salg	af	virksomhedens	pro-
dukter	i	eksisterende	land-
brugsbygninger.	

Dog ikke i fritbeliggende landbrugsbygninger uden tilknytning 
til de øvrige bygninger på en landbrugsejendom.

Ændring	fra	et	erhverv	til	et	
andet	i	eksisterende	bygnin-
ger	under	forudsætning	af,	
at	dette	ikke	medfører	væ-
sentlige	miljømæssige	eller	
trafikale	gener.

Helårsbeboelse	i	sommer-
huse,	der	tidligere	har	været	
helårsboliger.	

Der bør dog ved vurderingen lægges afgørende vægt på læng-
den af den periode, hvor huset ikke har været helårsbeboelse 
og på hvor mange helårshuse, der ligger i nærheden.

Indretning	af	boliger	i	over-
flødiggjorte	bygninger,	der	på	
forhånd	har	bygningsmæs-
sige	kvaliteter	svarende	til	
boligbyggeri,	eksempelvis	
nedlagte	skoler,	plejehjem	
m.m.

Indretning	af	boliger	i	beva-
ringsværdige	bygninger,	når	
særlige	bevaringsinteresser	
taler	herfor	og	med	det	sig-
te,	at	bygningerne	kan	beva-
res,	selvom	de	ikke	benyttes	
til	deres	oprindelige	formål.	
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Indretning	af	max	10	ferie-
lejligheder	i	overfløddiggjorte	
bygninger	i	landzone	under	
forudsætning	af,	at	lejlighe-
derne	benyttes	til	udlejning,	
at	ejeren	normalt	bebor	
ejendommen,	og	at	bygnin-
gerne	ikke	har	karakter	af	
værdiløs	ruin.

Udlejningstilladelse, der meddeles af Skov- og Naturstyrelsen, 
forudsætter normalt forudgående landzonetilladelse

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Ændret	anvendelse	af	land-
brugsbygninger,	der	er	min-
dre	end	5	år	gamle.

Indretning	af	boliger	i	drifts-
bygninger,	der	er	mindre	end	
5	år	gamle.	

Ændring	af	egentlige	fritids-
huse	til	helårsboliger.	

Der meddeles dog personlig tilladelse til helårsbeboelse af 
fritidshuse for personer, der opfylder pensionistreglen i planlo-
vens § 41.

Indretning	af	butikker	i	
eksisterende	bebyggelse.	
Undtaget	herfra	er	butikker	
etableret	efter	planlovens	§	
37,	stk.	1.	

Der meddeles dog tilladelse til detailsalg fra virksomheder, der 
normalt hører hjemme i landzone, eksempelvis planteskoler 
og gartnerier, dog ikke i fritbeliggende landbrugsbygninger 
uden tilknytning til de øvrige bygninger på en landbrugsejen-
dom.

Ændret�anvendel-
se�af�ubebyggede�
arealer

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Etablering	af	ridebaner,	
sportsbaner	og	andre	former	
for	fritidsaktiviteter	i	tilknyt-
ning	til	eksisterende	bebyg-
gelse.

Etablering af belysning skal indgå i vurderingen, og der kan 
stilles vikår for antal og placering af lysmaster, højde og lys-
retning. 

Rodzoneanlæg	og	pilerens-
ningsanlæg	o.	l.

Pilerenseanlæg for enfamiliehuse (op til 5 PE) vurderes ikke at 
være en ændret anvendelse, der er planlægningsmæssig rele-
vant – og kræver derfor ikke landzonetilldelse.
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Retningslinjer

Ændret�anvendel-
se�af�ubebyggede�
arealer

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Oprettelse	af	nye	autoop-
hugs-	eller	produkthandel-
virksomheder.

Udendørs	oplag	i	et	sådant	
omfang,	at	oplaget	får	selv-
stændig	karakter.	

Udendørs oplag kan dog undtagelsesvis tillades på vilkår om 
afskærmning, beplantning og vedligehold af disse. Vilkårene 
skal tinglyses på ejendommen.
Mere end 3 uindregistrerede biler på en beboelsesejendom i 
landzone betragtes som oplag, der kræver landzonetilladelse.

Udendørs	udstilling	i	et	så-
dant	omfang	at	udstillingen	
får	selvstændig	karakter.	

Etablering	af	jordvolde	i	be-
skyttede	områder.

Adgang og udsyn til værdifulde landskaber skal bevares.

Der kan i særlige tilfælde meddeles tilladelse til etablering af 
jordvolde, der indgår i en samlet plan for erhverv, anlæg eller 
fritidsaktivitet. Der kan stilles vilkår om placering, hældning, 
højde og  beplantning.

Etablering	af	jordvolde,	når	
jordvoldens	formål	er	at	be-
grænse	indblik	eller	støj	fra	
andet	end	vej	og	jernbaner	
og	etableres	i	forbindelse	
med	en	enkelt	bolig.

NKO 266, 2003: Nabohensyn skal vægtes.

Deponering	af	store	mæng-
der	jord,	der	slører	landska-
bets	terrænformer	(i	beskyt-
tede/sårbare	områder).

NKO 243, 2002: Når deponeringen er omfangsrig og foregår 
over en længere periode, hvor landbrugsdriften afbrydes, kan 
det kræve landzonetilladelse.
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Tekniske�anlæg

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Etablering	af	tekniske	anlæg,	
når	disse	nødvendigvis	skal	
placeres	i	det	åbne	land.	

For antenneanlæg følges de af Naturklagenævnet udarbejdede 
retningslinjer: NKO 412, 2007.

Opstilling	af	husstandsvind-
møller	med	en	totalhøjde	op	
til	25	meter,	målt	fra	eksi-
sterende	terræn	ved	fritlig-
gende	ejendomme.	

Det er herved forudsat, at møllen opstilles i umiddelbar til-
knytning til ejendommens bygninger og ikke i udpeget værd-
fuldt landskab. 
Typegodkendelse skal foreligge.

Der�meddeles�som�
hovedregel�ikke�tilla-
delse�til:

Opstilling	eller	udskiftning	af	
vindmøller	>	25	m.	

Disse kan alene gennemføres med kommune- og lokalplan-
lægning.
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Retningslinjer

Særligt�støjende�
fritidsanlæg

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:

Større	idrætsanlæg	som	
skydebaner	og	motorsports-
baner.	

Disse kan som udgangspunkt alene gennemføres med kom-
mune- og lokalplanlægning.

Anlæg�af�søer

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Søer	på	dyrkede	landbrugs-
arealer.

Etablering	af	søer	i	områder,	
der	er	omfattet	af	naturbe-
skyttelseslovens	§	3,.

Under forudsætning af, at områdets samlede naturindhold 
derved ikke forringes

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:
�

Etablering	af	søer,	hvis	vær-
difulde	biotoper	trues,	eller	
hvis	der	er	særlige	arkæolo-
giske	interesser	i	området.
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Etablering�af�put�
and�take�fiskeri

Der�meddeles�normalt�til-
ladelse�til:

Etablering	af	put	and	take	
fiskeri	i	søer	gravet	til	formå-
let.

Dog ikke i søer etableret i områder, der er omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3. Det er endvidere forudsat, at etable-
ringen ikke vurderes at medføre publikumstilgang i et omfang, 
der vurderes trafik- eller miljømæssigt problematisk, eller i øv-
rigt medfører etablering af hytter, toiletbygninger med videre.

Der�meddeles�som�hoved-
regel�ikke�tilladelse�til:
�

Etablering	af	put	and	take	
fiskeri	i	søer	med	et	eksiste-
rende	dyre-	og	planteliv.
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Retningslinjer

4.� Administrative�
bemyndigelser
4.1�Indledning
Plan-	og	Miljøudvalget	varetager	ifølge	styrelsesvedtægten	for	Kolding	Kommune	den	umiddelbare	
forvaltning	af	kommunens	opgaver	vedrørende	administration	af	planlovens	landzonebestemmel-
ser,	jf.	lovens	§§	34-38.

4.2�Kompetencedelegation
For	at	lette	den	daglige	administration	har	Plan-	og	Miljøudvalget	besluttet	at	delegere	en	del	af	
administrationen	til	By-	og	Udviklingsdirektøren.

Ansvaret	for	følgende	opgaver	er	med	virkning	for	Plan-	og	Miljøudvalgets	funktionsperiode	dele-
geret	til	By-	og	Udviklingsdirektøren:

•	 Administration	af	planlovens	landzonebestemmelser	med	tilhørende	vejledninger,

•	 behandling	af	klagesager,

•	 administration	af	anden	lovgivning	med	tilhørende	bekendtgørelser,	cirkulærer	og	vejledning	i	
relation	til	landzonesagsbehandlingen	og

•	 udtalelser	til	andre	myndigheder	inden	for	området	anden	lovgivning

Følgende	sager	skal	forelægges	til	Plan-	og	Miljøudvalgets	afgørelse:

•	 Temaoplæg	om	principielle	ændringer	i	lovgivningen	eller	praksis	inden	for	sagsområdet,

•	 Sager	hvor	forudgående	nabo-	og/eller	partshøring	har	givet	anledning	til	væsentlige	indsigel-
ser.	

•	 Sager	hvor	forvaltningen	skønner,	at	sagen	har	særlig	politisk	interesse.	

Følgende	sager	skal	forelægges	Plan-	og	Miljøudvalget	til	orientering:

•	 Politianmeldelser	og	fogedforbud.

•	 Naturklagenævnsafgørelse.
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5.�Ajourføring
Ansvaret	for	ajourføring	af	vejledningen	er	placeret	hos	Plan-	og	Miljøudvalget,	således	at	ind-hol-
det	af	vejledningen	til	stadighed	er	udtryk	for	Byrådets	ønsker	på	dette	område	og	er	i	overens-
stemmelse	med	gældende	lovgivning.

En	samlet	ajourføring	af	vejledningen	foretages	i	første	år	af	hver	byrådsperiode.

Mindre	konsekvensrettelser	skal	dog	foretages	løbende,	med	direkte	orientering	af	de	relevante	
sagsbehandlere,	hvortil	vejledningen	er	fordelt	samt	orientering	på	intranettet.	

Vejledningen	er	på	kommunens	hjemmeside	www.kolding.dk/landzone.
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Retningslinjer

Bilag�A
Afgrænsede�landsbyer
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Retningslinjer
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