Indenrigs- og boligminister
Kaare Dybvad Bek

Borgmesteren

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde
Tlf.: 4631 3000
kommunen@roskilde.dk
sikkerpost@roskilde.dk
www.roskilde.dk

28. januar 2021

Kære Kaare Dybvad Bek
Jeg skriver til dig for at henlede din opmærksomhed på konsekvenserne af, at det ikke
kræver landzonetilladelse efter planloven at ændre terrænet på landbrugsjord, hvis det
forventes at kunne forbedre udbyttet på de aktuelle marker.
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Roskilde Kommune oplever en stigning i henvendelser fra landmænd, oftest
repræsenteret ved en vognmandsvirksomhed, der transporterer jord, og som ønsker
at tilføre jord til deres marker for at forbedre udbyttet. Det er typisk lavtliggende arealer
eller lunker i de mere bakkede områder, som tilføres jord i lag på 1-2 meter eller mere.
Her i Roskilde Kommune har vi på det seneste set eksempler på projekter, som
nærmest må karakteriseres som store jorddeponier, og hvor hensigten derfor i lige så
høj grad kunne antages at være bortskaffelse af jord fra større byggeprojekter.
Konsekvenserne af terrænreguleringerne for landskab, natur, miljø og naboer er flere:
•
•

•
•
•

Udviskning af det oprindelige landskab, når terrænforskellene i landskabet
reduceres,
tab af lavbundsarealer som ofte har stort potentiale for natur, herunder CO2
reduktion ved konvertering til natur, og som oversvømmelsesarealer ved
skybrud og lignende,
risiko for forurenet jord på landbrugsarealer,
omfattende nabogener i form af støj, støv, beskidte/ødelagte veje, samt ofte
udfordringer med trafiksikkerhed ved intensiv kørsel med tunge lastvogne på
små landeveje.

Eftersom jordpåfyldningerne ikke kræver landzonetilladelse, så længe ansøger kan
sandsynliggøre et større udbytte på markerne, har kommunen ingen mulighed for at
påvirke eller forhindre jordpåfyld. Det er især problematisk i lavbundsområder og
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områder, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab eller potentiel natur, som
svækkes ved jordpåfyldningerne.
Planloven har til formål bl.a. at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene, men
også at tilgodese landskabs- og naturværdier. Jeg vil derfor bede ministeren overveje,
om planloven bør justeres, så kommunerne får mulighed for at påvirke
terrænregulering af landbrugsjord i områder, der er særligt sårbare over for ændringer.

Venlig hilsen

Tomas Breddam
Borgmester
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