
Kommunen kan på den anden side 
opnå, at byudvikling, som var udskudt 
til et senere tidspunkt, eksempelvis af 
økonomiske årsager, kan blive realiseret 
på et tidligere tidspunkt.

I de tilfælde hvor kommunen og en 
privat grundejer indgår en udbygnings-
aftale om infrastruktur, vil det ikke 
ændre på, at kommunalbestyrelsen er 
ansvarlig for planlægningen. Det er 
også kommunens ansvar, at aftalen er 
planlægningsmæssigt begrundet, og at 
den er tilvejebragt i overensstemmelse 
med de regler og planlægnings mæssige 
principper, der gælder for planlægningen 
af det pågældende område. 

RAMMERNE FOR AT INDGÅ 
UDBYGNINGS AFTALER
Hjemlen til at indgå udbygningsaftaler 
findes i planlovens kapitel 5a. Det følger 
af planlovens § 21b, stk. 1, at:
 
“På opfordring fra en grundejer kan 
kommunalbestyrelsen indgå en 
udbygnings aftale med grundejeren for 
områder, der i kommuneplanen er 
udlagt til byzone eller sommerhus
område, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 1, samt for 
områder i landzone.” 

Det er afgørende, at udbygningsaftalen 
er fremkommet på opfordring fra en 
grundejer. Der skal således være tale 
om en frivillig aftale. 

PÅ OPFORDRING FRA EN GRUNDEJER, 
MEN KOMMUNEN KAN VEJLEDE… 
Der er således to kriterier, der 
indledningsvis skal være opfyldt, før 
parterne kan indgå en udbygningsaftale 
efter planlovens regler. Aftaleparten 
skal være en grundejer, og aftalen skal 
indgås på opfordring fra grundejeren.

Kravet om frivillighed fra begge parter 
er et helt afgørende element i forbindelse 
med udbygningsaftaler. Hvis ikke 
aftalen indgås efter en frivillig opfordring 
fra en grundejer, kan der være tale om 
betaling af skat i strid med grundlovens 
§ 43. Derudover har kravet om 
frivillighed til formål at undgå, at der 
opstår magtfordrejning i forbindelse 
med indgåelse af udbygnings aftalerne.

Grundejeren kan give andre, f.eks. en 
developer eller bygherre, fuldmagt til at 
indgå aftalen på grundejerens vegne.
Kravet om frivillighed er ikke til hinder 
for, at kommunen – som led i den 
forvaltningsretlige vejledningspligt – 
kan oplyse grundejeren om reglerne for 
udbygningsaftaler samt vejlede om 
mulighederne for at indgå udbygnings-
aftaler. 

Det ses ofte, at den skriftlige opfordring 
fra grundejeren til at indgå udbygnings-
aftalen vedlægges aftalen. Af bevis-
mæssige årsager kan dette være nyttigt. 

HVILKE INFRASTRUKTURANLÆG ER 
OMFATTET? 
Planlovens bestemmelser om 
ud bygnings  aftaler omfatter kun fysisk 
infrastruktur i modsætning til social 
infrastruktur, som kommunen er forpligtet 
til at stille til rådighed, f.eks. skoler og 
børnehaver.

Begrebet fysisk infrastruktur skal forstås 
i en meget bred forstand. Bestemmelsens 
forarbejder nævner en række eksempler 
på fysiske infrastruktur anlæg, men 
bestemmelsen er ikke begrænset hertil, 
og spørgsmålet er nok nærmere, om 
det pågældende fysiske infrastruktur-
anlæg forbedrer områdets eller 
bebyggelsens kvaliteter og dermed gør 
det mere attraktivt ved salg. 
Ifølge forarbejderne kan fysiske infra-
strukturanlæg f.eks. være anlæg af 
cykelstier, stoppesteder til kollektiv 
trafik, etablering af kanaler og andre 

vandområder samt gadeudstyr, 
herunder bænke og belysning. 
Infrastrukturdele, som har en mere 
“udsmykningsmæssig” funktion, vil 
også kunne være omfattet af 
bestemmelsen. Det gælder, f.eks. en 
pænere belægning på en gågade eller 
et springvand på en åben plads.
Det følger af planlovens § 21b, stk. 2, at 
udbygningsaftaler kun kan indgås med 
henblik på at opnå et af følgende tre 
formål: 
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Derudover er det selvsagt et krav, at 
der kun kan indgås udbygningsaftaler 
om infrastrukturanlæg, som er offentligt 
tilgængelige, og som er egnede til at 
indgå i en kommune eller lokalplan.

HVAD KAN GRUNDEJEREN BETALE 
FOR?
Det kan aftales, at udkast til et 
nødvendigt kommuneplantillæg og/
eller udkast til lokalplan udarbejdes af 
grundejeren selv, eller at grundejeren 
betaler kommunens tekniske forvaltning 
eller kommunens konsulent for at 
udarbejde planforslagene. Det kan 
endvidere aftales, at omkostninger til 
trykning og annoncering mv. afholdes 
af grundejeren.
 
Det fremgår således af forarbejderne, at: 
“Aftalens bestemmelser om dækning af 
omkostninger skal forstås i bred 

forstand med de muligheder, der aftale
retligt er basis for, herunder aftale om 
sikkerhedsstillelse mv.”

Der er i forarbejderne lagt op til meget 
vide rammer for, hvad en kommune og 
grundejeren kan aftale, at grundejeren 
betaler.

SÆRLIGE KRAV TIL 
OFFENTLIGGØRELSE
Kommunen skal offentliggøre udkastet 
til en udbygningsaftale. Udkastet skal 
offentliggøres samtidig med offentlig-
gørelse af forslag til kommune plan-
tillæg og lokalplan. Derudover skal 
kommunen ligeledes offentliggøre 
oplysninger om den endelige aftale og 
aftalens indgåelse. 

Det er muligt at lade offentliggørelsen 
af udkast til udbygningsaftaler og om 

indgåelse af udbygningsaftaler ske 
digitalt på kommunens hjemmeside n

Det er som udgangspunkt en kommunal opgave at foretage de fornødne 
investeringer i forbindelse med udbygning af infrastruktur og byggemodning af et 
byområde. I visse tilfælde giver planloven dog kommunerne adgang til at indgå i 
et offentligtprivat samarbejde om infrastruktur gennem de såkaldte 
“ud bygningsaftaler” i planlovens kapitel 5a. 

“UDBYGNINGSAFTALER” – HVAD ER 
DET?
Det er en kommunal opgave at 
foretage de fornødne investeringer i 
forbindelse med udbygning af 
infrastruktur og byggemodning af et 
byområde. Udbygnings aftaler har ikke 
til hensigt at forrykke dette 
udgangspunkt. I visse situationer kan 
det dog være en fordel for både 
grundejer og kommune at indgå en 

udbygningsaftale om infrastruktur for 
et bestemt område. 

Grundejerens incitament ligger i 
muligheden for at opnå en værdi-
stigning for sin ejendom, f.eks. ved at 
grundejeren påtager sig mer-
omkostninger ved byudviklingen og 
øger standard og kvalitet af f.eks. 
belægning i forhold til det, som 
kommunen ellers ville betale. 

INFRASTRUKTUR	
ER EN KOMMUNAL 
OPGAVE, MEN… 

En højere kvalitet eller 
standard af den planlagte 
infrastruktur i et område.

Fremrykning af lokal planen 
for et område, der i 
kommune planens ramme-
bestemmelser er forudsat 
lokalplanlagt for bebyggelse, 
men hvor lokal planlægning 
vil være i strid med 
kommuneplanens 
rækkefølge bestemmelser.

Ændring eller udvidelse af 
bygge muligheder der 
fremgår af kommune-
planens ramme-
bestemmelser eller 
lokalplanen for det 
pågældende område.

HØJERE KVALITET ELLER STANDARD
Udbygningsaftaler om infrastruktur kan indgås med henblik på at opnå en 
højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område. 

Det kan f.eks. være en aftale om, at grundejeren afholder omkostningerne i 
forbindelse med etablering af et fortov med en særlig træbeplantning, cykel-
stativer mv. som kommunen ikke ellers havde tiltænkt for det pågældende 
område.

FREMRYKNING AF LOKALPLANLÆGNINGEN
Udbygningsaftaler kan ligeledes indgås for at fremrykke lokal planlægningen for 
et område. Der er her tale om, at grund ejeren kan bidrage til udbygning af 
infrastruktur, der muliggør, at ud bygningen for et område kan ske på et 
tidligere tidspunkt.

ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF BYGGEMULIGHEDER
En udbygningsaftale om infrastruktur kan indgås for at ændre eller udvide de 
byggemuligheder, der fremgår af kommuneplanen, ramme bestemmelser eller 
lokalplanen for det pågældende område.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis en grundejer og en kommune indgår en 
aftale om flytning af en vej, som medfører, at der vil kunne etableres yderligere 
bebyggelse i området, hvor grundejeren har en ejendom. I det tilfælde vil 
kommunalbestyrelsen skulle tilvejebringe nyt plangrundlag for vejforlægning 
samt yderligere bebyggelse. Det vil også være relevant, hvis en mere intensiv 
bebyggelse af et område end oprindeligt forudsat betyder, at der skal ske 
ombygning af vejkryds mv. for at håndtere den øgede trafikmængde.
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