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Lovsekretariatet

Ministeren for by, bolig og landdistrikters besvarelse af spørgsmål nr. 
Bonnesen (V)

Spørgsmål nr. S 1032:

Vil ministeren med henvisning til artikel i Fyns Amts Avis den 21. februar 2014, side 10, med 
overskriften »Ægtepar må ikke bruge haven«, kommentere, om ministeren er enig i, at sådanne sager 
skader bosætningen og udviklingen i landdistrikterne, og vil min
tage initiativ til at ændre reglerne, så det bliver muligt at plante nogle træer i sådanne situationer?

Svar:

For så vidt angår den konkrete sag må jeg henvise til miljøministeren, hvis ressort sagen hører under.

Generelt kan jeg oplyse, at regeringen arbejder for et sammenhængende Danmark, hvor der 
ermuligheder for alle danskere. Derfor har regeringen fokus påerhvervs
beskæftigelsesmulighederne og på 
sig i landdistrikterne. 

Regeringen sætter ind på en lang række områder for at understøtte 
landdistrikterne.

Med ændringen af planloven og indførelsen af
Landsbyfornyelsesamt målretningen af by
landdistrikterne har regeringen styrket kommunernes mulighed for at 
bosætningspotentialet i landdistrikterne

Regeringen styrker vækstvilkårene for erhvervet i landdist
for dansk turisme og vækstplanen for fødevarer
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Ministeren for by, bolig og landdistrikters besvarelse af spørgsmål nr. 

Vil ministeren med henvisning til artikel i Fyns Amts Avis den 21. februar 2014, side 10, med 
overskriften »Ægtepar må ikke bruge haven«, kommentere, om ministeren er enig i, at sådanne sager 
skader bosætningen og udviklingen i landdistrikterne, og vil ministeren svare på, om ministeren vil 
tage initiativ til at ændre reglerne, så det bliver muligt at plante nogle træer i sådanne situationer?

For så vidt angår den konkrete sag må jeg henvise til miljøministeren, hvis ressort sagen hører under.

egeringen arbejder for et sammenhængende Danmark, hvor der 
Derfor har regeringen fokus påerhvervs- og 
på de generelle rammebetingelser, som gør det attraktivt at bos

Regeringen sætter ind på en lang række områder for at understøtte bosætning og udvikling i 

indførelsen afflexboligordningen i 2013, Puljen til 
målretningen af by- og områdefornyelsesmidlerne til mindre byer i 

landdistrikterne har regeringen styrket kommunernes mulighed for at forbedre og udnytte 
bosætningspotentialet i landdistrikterne.

vækstvilkårene for erhvervet i landdistrikterne blandt andet i regi af vækstplanen 
og vækstplanen for fødevarer.

Med venlig hilsen

Dato:

Ministeren for by, bolig og landdistrikters besvarelse af spørgsmål nr. S 1032 af Erling 

Vil ministeren med henvisning til artikel i Fyns Amts Avis den 21. februar 2014, side 10, med 
overskriften »Ægtepar må ikke bruge haven«, kommentere, om ministeren er enig i, at sådanne sager 

isteren svare på, om ministeren vil 
tage initiativ til at ændre reglerne, så det bliver muligt at plante nogle træer i sådanne situationer?

For så vidt angår den konkrete sag må jeg henvise til miljøministeren, hvis ressort sagen hører under.

egeringen arbejder for et sammenhængende Danmark, hvor der 

de generelle rammebetingelser, som gør det attraktivt at bosætte 

bosætning og udvikling i 

Puljen til 
mindre byer i 

forbedre og udnytte 

regi af vækstplanen 

3. marts 2014

2013-14
S 1032 endeligt svar
Offentligt (01)
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Carsten Hansen


