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Etablering af boliger i landzone - huludfyldning 

Naturklagenævnet har i 3 sager taget stilling til spørgsmålet om ”huludfyldning” i forbindelse
med etablering af boliger i det åbne land. 

Formålet med landzonebestemmelserne er at modvirke byspredning ved at hindre spredt og 
uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Egentlig byudvikling bør henvises til arealer i byzone. 

I kommunernes praksis indgår begrebet ”huludfyldning” temmelig ofte som begrundelse for 
at tillade udstykning til boligbebyggelse m.v. på steder, hvor der ellers normalt ikke ville 
blive givet tilladelse. 

I Naturklagenævnets praksis anlægges der en forholdsvis snæver forståelse af udtrykket. 
Det drejer sig især om tilfælde, hvor der søges om tilladelse til udstykning/boligbyggeri 
indenfor afgrænsede landsbyer eller indenfor samlede bebyggelser med landsbypræg. 
Tilladelse gives ud fra et huludfyldningssynspunkt, hvis bebyggelsen ikke bryder 
afgrænsningen mod det åbne land, og såfremt situationen i øvrigt er den, at der ikke findes 
flere lignende byggemuligheder, som i givet fald ville have krav på tilladelse ud fra et 
lighedshensyn. 

A Bogense Kommune meddelte landzonetilladelse til udstykning af tre grunde. Den matrikel, 
som grundene ønskedes udstykket fra, ligger som et langt smalt areal langs en vej, hvor der 
ligger spredte gårde og huse. Kommunen begrundede bl.a. sin tilladelse med, at 
udstykningen skete som ”huludfyldning”. Afgørelsen blev påklaget af amtet. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Til byggeri af fritliggende boliger i det åbne land skal der som altovervejende hovedregel 
gives afslag; i områder omkring eksisterende byzoner eller umiddelbart udenfor landsbyer, 
der er afgrænset i kommuneplanen, er man særlig tilbageholdende med at give tilladelser 
for at undgå utilsigtet byudvikling. Indenfor landsbyer, der er afgrænset i kommuneplanen, 
er praksis mere liberal. Nævnet har dog i enkelte tilfælde stadfæstet en tilladelse i en 
samlet bebyggelse eller en bebyggelse med landsbypræg, selvom bebyggelsen ikke har 
været afgrænset. I sådanne tilfælde har der været tale om egentlig huludfyldning, dvs. at 
ejendommen og den ansøgte placering af det ønskede hus har været omkranset af 
eksisterende bebyggelse i kort afstand. 

Ejendommen ligger ikke i et område, hvor der i region- eller kommuneplanlægningen er 
tilkendegivet, at man ønsker bymæssig bebyggelse. Der ligger andre bebyggelser i 
nærheden af den ansøgte udstykning, men der er ikke tale om huludfyldning i en samlet 
bebyggelse eller en bebyggelse med landsbypræg. 

Naturklagenævnet finder herefter ikke, at der foreligger oplysninger, der kan begrunde, at 
der i strid med hovedreglen bør gives tilladelse til udstykning af de 3 parceller i landzone.” 

På denne baggrund ændrede nævnet kommunens landzonetilladelse til et afslag. 



(Afgørelse af 13. februar 2007, j.nr. NKN-31-00334) 

B Nørre Alslev Kommune meddelte landzonetilladelse til udstykning af en 1700 m² stor 
grund til opførelse af et parcelhus fra en landbrugsejendom i landsbyen Skerne, der udpeget 
som værdifuldt kulturmiljø. Det areal, som ønskedes udstykket, ligger i udkanten af Skerne, 
ud mod det åbne land. I henhold til kommuneplanen tillades enkeltudstykninger som 
huludfyldning i alle landsbyer. 

Kommunen mente, at opførelse af et parcelhus det pågældende sted netop ville have 
karakter af huludfyldning. Det fremgår af kommunens afgørelse, at man i forbindelse med en 
sag om en udstykningserklæring havde taget stilling til afgræsningen af landsbyen, idet 
afgræsningen fremgik af et kortbilag, som var blevet udarbejdet til brug for behandlingen af 
denne sag. Det samme kortbilag blev lagt til grund i den aktuelle sag. 

Afgørelsen blev påklaget til Naturklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforenings 
lokalkomite. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”For bebyggelse i landsbyer tages udgangspunkt i landsbyens afgræsning mod det åbne 
land. Landsbyers afgræsning kan fremgå af kommuneplanen, som endvidere kan angive 
byggemuligheder samt de kulturhistoriske, landskabelige og miljømæssige hensyn, der skal 
varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. I det omfang der er foretaget 
sådanne planlægningsmæssige overvejelser, vil der normalt kunne meddeles tilladelse til 
udstykning og opførelse af boliger i overensstemmelse hermed. Hvis det ikke fremgår af 
kommuneplanen, at der ved afgræsningen er foretaget egentlige planlægningsmæssige 
overvejelser, er vurderingen mere konkret, og der foretages en afvejning forhold til de 
modstående hensyn til naboer, miljø, bevaringsværdier m.v. 

Hvis landsbyens afgræsning ikke er fastlagt i kommuneplanen, lægges der vægt på 
bebyggelsens faktiske karakter og afgræsning mod det åbne land og tilladelse gives ud fa et
”huludfyldningssynspunkt”. Der kan dog være modhensyn som væsentlige natur- og 
kulturhistoriske interesser, miljøhensyn eller tungtvejende nabohensyn, der udelukker en 
tilladelse. 

Naturklagenævnet finder, at det i den konkrete sag må lægges til grund, at der ikke er tale 
om en i planlovens forstand afgrænset landsby. Den afgræsning af Skerne, som kommunen 
har foretaget i forbindelse med behandlingen af en anden konkret sag, har ikke været 
forelagt og drøftet med borgene og er ikke gennemført efter planlovens regler for kommune-
og lokalplanlægning. 

Den ansøgte udstykning ligger i udkanten af landsbyen og for en dels vedkommende ud mod 
det åbne land. Der findes flere lignende beliggende udstykningsmuligheder i kanten af 
Skerne. Naturklagenævnet finder på den baggrund ikke, at ansøgningen har karakter af 
huludfyldning.” 

Nævnet ændrede herefter kommunens tilladelse til et afslag. 

 (Afgørelse af 23. marts 2007, j.nr. NKN-31-00301) 

C Ebeltoft Kommune meddelte landzonetilladelse til udstykning af en parcel på 2000 m² til 
opførelse af et parcelhus. Ejendommen ligger i Handrup, hvor der er spredt bebyggelse i 



form af nogle få gårde og nogle huse. Regionplanens retningslinier bestemmer bl.a., at 
bebyggelse i landsbyer skal ske som udfyldende bebyggelse. Den aktuelle parcel ligger 
omtrent midt i den spredte bebyggelse. Afgørelsen blev påklaget af Danmarks 
Naturfrednings lokalkomite og nogle naboer. 

Kommunen anførte under sagens behandling ved Naturklagenævnet bl.a., at huset ønskedes 
opført indenfor den naturlige afgrænsning af Handrup. 

Naturklagenævnet udtalte bl.a.: 

”Landsbyen Handrup ligger som en samling spredte beboelser primært langs Tinghøjvej og 
Mølbjergvej/Stabelhøjen. Bebyggelsen har ikke et afsluttet landsbypræg, og der er flere 
muligheder for huludfyldning. 

Et flertal… finder, at opførelse af yderligere helårshuse i dette område må forudsætte 
nærmere planlægning, hvor områdets beboere inddrages i overvejelserne om en 
hensigtsmæssig udvikling, og ikke gennem enkeltstående tilladelser. Det ansøgte findes 
således at være i strid med de planlægningsmæssige interesser for området, og der findes 
ikke at foreligge sådanne konkrete forhold, som kan medføre, at der bør meddeles 
tilladelse.” 

Naturklagenævnet ændrede herefter kommunens tilladelse til et afslag. 

Mindretal på 3 ud af 10. 

(Afgørelse af 13. februar 2007, j.nr. NKN-31-00092) 

Planlovens § 35, stk. 1 
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