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Bilag 2: Vandforsyningers og kom-
muners adgang til at erhverve land-
brugsejendomme   
 
Vandforsyningens adgang til at erhverve landbrugsejendomme 
Kommunalbestyrelsen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg kan, efter reglerne i 
VFL § 13 d, stk. 1, indgå en aftale om dyrkningspraksis eller salg af hele eller dele af ejen-
dommen med ejendommens ejer, når det sker for at gennemføre en indsatsplan.  
 
Landbrugsloven indeholder desuden en række restriktive erhvervelsesregler, og der er der-
for i landbrugslovens kapitel 10 indsat særlige regler, som regulerer under hvilke betingel-
ser ejere af almene vandforsyningsanlæg kan erhverve af landbrugsejendomme eller dele af 
landbrugsejendomme med henblik på beskyttelse af drikkevandsressourcer. 
 
Ifølge landbrugslovens § 23, kan ejeren af et alment vandforsyningsanlæg uden tilladelse 
erhverve og bevare adkomst på en landbrugsejendom i landzone med henblik på beskyttelse 
af drikkevandsressourcer, når det sker i overensstemmelse med en indsatsplan, som er ved-
taget efter § 13 eller § 13 a i lov om vandforsyning m.v.  
 
Det følger af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. 113 af 10. december 2013), at 
det er en betingelse, at det erhvervede areal i sin helhed ligger indenfor et område, der i en 
vandplan (nu efter vandforsyningslovens § 11 a) er udpeget som indsatsområde. Det frem-
går desuden, at hvis ejeren af et vandforsyningsanlæg ønsker at erhverve en landbrugsejen-
dom, hvor kun en del af ejendommen ligger inden for et indsatsområde, vil der normalt 
blive stillet krav om, at den del af ejendommen, der ligger udenfor indsatsområdet, afhæn-
des til sammenlægning med en anden landbrugsejendom. 
 
Vandforsyningen kan således som udgangspunkt kun indgå frivillige aftaler om overtagel-
sen af en landbrugsejendom, hvis hele ejendommen er beliggende indenfor et indsatsområ-
de udpeget i en vandplan. Vandforsyningen har dog mulighed for at overtage en landbrugs-
ejendom, som kun delvist er beliggende indenfor et indsatsområde, men vandforsyningen 
skal i den forbindelse være opmærksom på, at der normalt vil blive stillet krav om, at den 
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del af ejendommen, som er beliggende udenfor indsatsområdet, skal videresælges til en 
anden landbrugsejendom.    
 
Ifølge § 23, stk. 2, kan ejeren af et alment vandforsyningsanlæg også uden tilladelse erhver-
ve og bevare adkomst på et areal på 2 ha eller derover af en landbrugsejendom i landzone 
som en bygningsløs landbrugsejendom med henblik på beskyttelse af drikkevandsressour-
cer, jf. stk. 1. Det følger af landbrugsloven § 10, stk. 4, at der kan oprettes en bygningsløs 
landbrugsejendom i sådanne tilfælde. Det fremgår af § 23, stk. 2, 2. pkt., at der skal tingly-
ses deklaration på den bygningsløse landbrugsejendom om, at der ikke uden særlig tilladel-
se må opføres nye bygninger på ejendommen.  
 
I stedet for at købe en hel landbrugsejendom kan vandforsyningen således vælge kun at 
købe en del af jorden, som så vil blive en bygningsløs landbrugsejendom.  
 
I de to ovenstående tilfælde er det udgangspunktet, at landbrugspligten opretholdes, men det 
fremgår dog af landbrugslovens § 7, at ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugs-
pligten ophæves, når særlige forhold taler for det.  
 
For så vidt angår arealer under 2 ha, følger det af landbrugslovens § 6, stk. 1, nr. 9, at lands-
brugspligten kan ophæves, hvis a) arealet ligger inden for et område, der i en vandplan (nu 
efter vandforsyningslovens § 11 a) er udlagt som et indsatsområde, og der ifølge indsats-
planlægningen er behov for en særlig indsats til beskyttelse af drikkevand, jf. § 13 eller § 13 
a i lov om vandforsyning, og der tinglyses deklaration, der tager sigte på, at arealet på ny 
pålægges landbrugspligt, hvis der ikke længere er behov for beskyttelse af drikkevandsres-
sourcen det pågældende sted.  
 
Vandforsyningen kan altså overtage arealer under 2 ha, hvis arealet er beliggende indenfor 
indsatsområdet, og få landbrugspligten ophævet.  
 
Det fremgår af forarbejderne til landbrugslovens § 23 (lovforslag nr. 113 af 10. december 
2003), at det generelt er en betingelse for, at ejeren af et vandforsyningsanlæg kan bevare 
adkomst på en erhvervet landbrugsejendom, at der fortsat er behov for ejendommen for at 
beskytte drikkevandet. Hvis der ikke er det, f.eks. fordi en boring bliver nedlagt, skal ejeren 
efter bestemmelsen i § 23, stk. 3, afhænde ejendommen inden 6 måneder i overensstemmel-
se med landbrugslovens regler. 
 
Kommunens adgang til at erhverve landbrugsejendomme 
For så vidt angår kommunens adgang til at erhverve landbrugsejendomme, fremgår det af 
forarbejderne til VFL § 13 d (lovforslag nr. 56 af 16. april 1998), at adgangen til at erhverve 
arealer tidligere var begrænset af adgangen efter miljøbeskyttelsesloven eller anden miljø-
lovgivning til at udstede påbud eller forbud, hvorved det pågældende hensyn kan varetages. 
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Efter indførelsen af § 13 d har kommunerne en parallel adgang til at indgå aftaler efter VFL 
§ 13 d i forhold til meddelelse af påbud og forbud.  
 
Ifølge landbrugslovens § 22 kan en offentlig dansk myndighed erhverve adkomst på en 
landbrugsejendom eller en del af en landbrugsejendom uden tilladelse. Det samme gælder 
for kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse. 
 
Hvis kommunen erhverver dele af en landbrugsejendom på 2 ha eller derover, oprettes area-
let som en selvstændig landbrugsejendom uden bygninger, jf. bestemmelsen i landbrugslo-
ven § 10, stk. 4, hvorefter der kan oprettes bygningsløse landbrugsejendomme på 2 ha eller 
derover, der erhverves af en offentlig myndighed, et vandforsyningsselskab, en fond, for-
ening eller anden juridisk person, jf. §§ 22-24.  
 
Udgangspunktet er, at landbrugspligten opretholdes, men det fremgår dog af landbrugslo-
vens § 7, at ministeren kan meddele tilladelse til, at landbrugspligten ophæves, når særlige 
forhold taler for det.  
 
Hvis kommunen erhverver dele af en landsbrugsejendom på under 2 ha følger det af land-
brugslovens § 6, stk. 1, nr. 5, at landbrugspligten kan ophæves. 
 
Hvis kommunen indgår dyrkningsaftaler på en ejendom eller indgår en aftale om overtagel-
se af en ejendom eller dele heraf efter reglerne i VFL § 13 d, kan kommunalbestyrelsen 
realisere en indsatsplans mål vedrørende pesticidbelastning og derved forebygge en pesti-
cidforurening af grundvandet.  
 
For at sikre overholdelse af dyrkningsaftaler bør der i aftalen indføjes vilkår, der sikrer, at 
kommunalbestyrelsen har mulighed for at kontrollere, om aftalen overholdes. Der bør end-
videre indsættes vilkår om sanktioner i tilfælde af, at aftalen overtrædes, i form af hel eller 
delvis tilbagebetaling af kompensationen eventuelt kombineret med bod eller lignende, der 
afhænger af overtrædelsens grovhed, herunder hvor meget landmanden har tjent på at over-
træde aftalen. 
 
 


