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Plan– og Agenda 21-strategi 2015-27 

Byrådets forord (skrives som fortælling) 

 
Plan- og Agenda 21-Strategi 2015-2027 giver de overordnede 

pejlemærker for Halsnæs Kommunes udvikling i de kommende 
år. Strategien tager udgangspunkt i Byrådets vision ”Natur og 

Udvikling”, som rækker frem mod 2016, samt i de politikker der 
er vedtaget siden Planstrategi 2007. I øjeblikket arbejdes der 

med at formulere en ny vision for Halsnæs Kommune, der skal 
gælde fra 2016. Strategien skal være med til at sikre, at Hals-
næs Kommune er et godt sted at bo, arbejde, uddanne sig, dri-

ve virksomhed og besøge som turist eller som sommerhusgæst. 
Strategien er bygget op omkring 6 temaer: 

 
1. By- og boligliv 
2. Natur 

3. Trafik 
4. Erhverv, beskæftigelse og uddannelse 

5. Kulturarv  
6. Kystliv 
 

På tværs af og sammen med de 6 temaer arbejder planstrategi-
en med de tre brændende platforme: Vækst, Uddannelse og 

Sundhed 
 
Planstrategien sætter den overordnede retning for kommunens  

udvikling i mange år frem. Strategien skal derfor ikke ses som 
et handlingskatalog, der systematisk bliver gennemført, og der 

er heller ikke på forhånd afsat midler i budgettet til handlinger-
ne. Indsatser fra planen vil blive prioriteret i forbindelse med de 

årlige budgetlægninger. 

Agenda 21-Strategien hænger i høj grad sammen med Planstra-
tegien, og er derfor også samskrevet som en sammenhængen-

de strategi. Agenda 21-Strategiens formål er at vise, hvordan 
der helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet arbejdes med 

en bæredygtig udvikling i Halsnæs Kommune.  
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 Halsnæs Kommune anno 2015 

 

I Plan- og Agenda 21-Strategi fra 2011 var der et stort fokus på 
kommunens byudvikling og udvikling af Frederiksværk Bymidte 

og Hundested Havn og Bymidte. Strategien blev udarbejdet i en 
periode med faldende indbyggertal, et hårdt ramt boligmarked 
og generel manglende økonomisk vækst. 

 
Planstrategi 2015-27 har fortsat tiltrækning af nye borgere i 

højsædet, og for første gang i flere år er der nu befolkningstil-
gang til kommunen. Denne strategi vil i højere grad tage ud-

gangspunkt i de mange rammebetingelser, der skal til, for at 
Halsnæs Kommune fortsat er en attraktiv bosætningskommune 
i Hovedstadsområdet. Trafikken, naturen, kulturarven og kom-

munens kystliv bliver fremhævet som vigtige for kommunens 
fremtid, ligesom Byrådet har valgt at gøre erhverv til et vigtigt 

fokusområde. Der er således en lidt anden vinkling af temaer, 
men der sker også et skift i tilgangen til kommunens udvikling 
og planlægning til i højere grad at basere sig på samarbejde 

med eksterne parter.  
 

Planstrategien tager afsæt i flere af de politikker, der er ved
taget siden 2007. Disse er i høj grad indarbejdet i Planstrategi 
2015-2027, herunder Kultur- og Fritidspolitikken, Sund-

hedspolitikken, Erhvervspolitikken, Beskæftigelsespolitikken, 
Borgerinddragelsesstrategi, Børne- og Ungepolitikken samt Tu-

rismepolitikken. Der arbejdes i øjeblikket med at formulere en 
idrætspolitik.  
 

Tværgående temaer 

I Halsnæs tør vi – og vi tør også sammen 

Planstrategi 2015-27 inddrager elementer af ovenstående poli-

tikker. Planstrategi 2015-2017 har gjort de tre brændende plat-
forme til et gennemgående tema. Det drejer sig om Sundhed og 
Velvære, Faglighed og Uddannelsesniveau samt Vækst. 

  

Sundhed og Velvære 

Halsnæs Kommune vægter sundhedsfremme og forebyggelse 

højt og har siden 2008 arbejdet med en sundhedspolitik, der 
skal være med til at forbedre borgernes sundhed og livskvalitet. 

Sundhedspolitikken har særligt to målsætninger, der skal løftes 
gennem kommunens planlægning ”Halsnæs Kommune med-
tænker sundhed i den fysiske planlægning”, og ”Halsnæs Kom-

mune skaber gode muligheder for et sundt liv, og borgere tager 
et væsentligt ansvar”. Ud fra den seneste sundhedsprofil for 

kommunen, udarbejdet af Region Hovedstaden i 2013, er det 
tydeligt, at kommunen står over for store udfordringer i forhold 
til borgernes sundhedstilstand. En lang række demografiske og 

sociale forhold har betydning for borgerens sundhedstilstand og 
adfærd. Derfor tænkes sundhed og velvære ind i temaerne By- 

og Boligliv, Trafik, Natur og Kystliv. 
 

Faglighed og Uddannelsesniveau 

Halsnæs Kommune har særligt fokus på, at de unge menne
sker klarer sig godt i uddannelsesmiljøer og på arbejdspladser. 

Oplev Halsnæs 

 

Halsnæs Kommune driver 

portalen Oplev Halsnæs – 

en guide til kommunens 

mange natur-, kultur- og 

fritidstilbud rettet mod bor-

gere, potentielle tilflyttere 

og sommerhusgæster. Por-

talen bliver i 2015 relance-

ret med det formål at skabe 

et mere målgruppeoriente-

ret, brugervenligt site, der 

synliggør de mange spæn-

dende tilbud og steder, 

Halsnæs har at byde på. 

Oplev Halsnæs bliver en 

stærk samlet platform, som 

både borgere og kulturaktø-

rer skal kende og bruge til 

at søge oplysninger og mar-

kedsføre kommunen. Oplev 

Halsnæs understøtter den 

brændende platform 

”Vækst”, idet portalen med-

virker til at skabe en fælles 

fortælling om kommunen og 

dens rige kulturarv, og der-

med bidrager til at brande 

Halsnæs, så flere får lyst til 

at bo i og besøge kommu-

nen. Portalens indhold ska-

bes i et tværfagligt samar-

bejde mellem forvaltninger, 

kulturinstitutioner og  

videns personer i Halsnæs 

Kommune. 
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Derfor gøres der i disse år en særlig indsats for kommunens 

borgere under 30 år. I dag er uddannelsesniveauet lavere og 
arbejdsløsheden højere for unge under 30 i Halsnæs Kommune i 

forhold til resten af landet. Det afgørende er ikke alene de un-
ges afsæt fra folkeskolen. Der er en lang række andre faktorer, 
der er afgørende for, om de unge er rustet til at påbegynde en 

uddannelse eller varetage et arbejde. Derfor er der i dag også 
indsatser inden for kultur-, sundheds- og familieområdet. I ar-

bejdet med den brændende platform ”faglighed og uddannel-
sesniveau” arbejdes der målrettet med at skærpe fagligheden, 
øge karaktergennemsnittet og sikre at en større andel får af-

gangseksamener i kommunens folkeskoler. 

 

Vækst 

Udviklingen af Halsnæs Kommune skal ske i et samarbejde med 
borgere, erhvervsliv og foreninger. Der arbejdes i dag med 

partnerskaber inden for flere områder. På erhvervsområdet kan 
man fremhæve virksomhedsnetværket F5, som har vist sig at 
være et partnerskab med handlekraft, der bygger bro mellem 

forskellige typer virksomheder. Halsnæs Kommune deltager i 
netværket på lige fod med øvrige virksomheder. Kommunens 

indsats med partnerskaber inden for erhvervsservice betyder, at 
uddannelsesinstitutioner tager en rolle i forhold til at give små 
og mellemstore virksomheder et innovationsløft. 

 
Borgerne skal inddrages og være med til at tage ansvar for vo-

res kommune og der skal fortsat arbejdes målrettet med frivil-
lighed, lokalråd og laug. 
Der er udarbejdet en klimatilpasningsplan for kommunen, og 

der arbejdes målrettet med at håndtere regnvand og havvands-
stigninger, bl.a. gennem LAR projekter (lokal afledning af regn-

vand) og højvandssikring. Der samarbejdes med de to øvrige 
nordkystkommuner om et samlet kystsikringsprojekt. 
 

Halsnæs Kommune indgår i et formelt samarbejde omkring  
Greater Copenhagen, som skal øge kommunens tilknytning til 

hovedstadsområdet og kan være med til at sikre, at Halsnæs 

får del i den vækst, som København har i øjeblikket. 

Sundhedsprofil 2013  

 

Sundhedsadfærd har stor 

betydning for at bevare et 

godt helbred og undgå 

eller udsætte udviklingen 

af kroniske sygdomme. 

Sundhedsprofil 2013 for 

Halsnæs Kommune viser 

flere sundhedsmæssige 

udfordringer. Der er store 

forebyggelsespotentialer, 

særligt på følgende kon-

stateringer: 

32% har stillesiddende 

aktiviteter i fritiden i mere 

end 4 timer om dagen. 

41% hverken cykler eller 

går til og fra arbejde eller 

uddannelsessted. 

54% er moderat eller svært 

overvægtige (BMI over 25). 
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 Frem mod revision af Kommuneplan 2017 

 
Kommuneplan 2013-2017 er fortsat grundlaget for planlægningen frem mod 
2017. Der vil ske mindre justeringer. Herunder er de vigtigste oplistet: 
 

 Udarbejdelse af en turismestrategi i forbindelse med  

       kommuneplanrevision i 2017  

 Et grønt danmarkskort – opfølgning på Naturplan Danmark 

 Udpegning af kulturmiljøer i forbindelse med  

       kommuneplanrevision 2017 
 Kystudvikling 
 Statslige krav – de statslige krav til planstrategien er end-

nu ikke kommet. De statslige krav kan indarbejdes i kom-
muneplan 2017-21, hvis der sikres en offentlig debat forin-

den 

Derudover vil temaer og tværgående temaer fra Planstrategi 

2015 blive indarbejdet i hhv. hovedstruktur og rammer.  
Plan- og Agenda 21-Strategien peger ikke på anvendelse af 

konkrete arealer, og derfor er der ikke krav om, at strategien 
skal vurderes ifølge lov om miljøvurdering af planer. Konkret 

planlægning forventes at ske i Kommuneplan 2017. 

Greater Copenhagen-

samarbejdet  

 

er et erhvervspolitisk part-

nerskab mellem kommuner 

og regioner i Østdanmark. 

Greater Copenhagen har to 

indsatsområder: 

Internationalisering – fordi 

internationale virksomhe-

der, investeringer, turister 

og højtuddannet arbejds-

kraft skaber vækst og be-

skæftigelse i hele regionen 

Sammenhængende arbejds-

marked og erhvervsudvik-

ling – fordi en velfungeren-

de region med god infra-

struktur, plads til erhvervs-

livet og høj attraktivitet er 

grundlæggende for vækst 

og beskæftigelse. 
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Tema 1: By- og boligliv 

 

Halsnæs Kommune skal være en attraktiv bosætnings-

kommune med en stor mangfoldighed i bo- og leveformer. 

Tilgængeligheden fra bolig- og sommerhusområder til na-
turområder skal være let, så alle har mulighed for at leve 

et sundt liv. Frederiksværk og Hundested skal danne ram-
men om gode oplevelser og et godt handelsliv.  

 

Ved planlægning for nye boligområder skal byfortætning og by-

omdannelse prioriteres frem for inddragelse af områder i det 
åbne land. 

I alt er der i 2015 en rummelighed på ca. 1.400 nye boliger, 
hvilket vurderes at være tilstrækkeligt frem til 2027. 

 

Både Hundested og Frederiksværk skal fortsat være attraktive 
byer at bo i og besøge. I Frederiksværk skal udviklingen ske in-
den for styrkelse af detailhandel og oplevelser som følge af in

dustrikulturen, ligesom Gjethuset stadig skal sætte byen på kul
turlandkortet i Hovedstadsregionen. Hundesteds udvikling skal 

ske med udgangspunkt i bosætning og aktiviteter på Hundested 
Havn inden for kultur, turisme og erhverv. Det er vigtigt, at by-
ernes nye bolig- og butiksområder udvikles med en høj kvalitet, 

så de bliver et tilskud til byens liv. 

 

I Halsnæs ligger flere store bolig- og sommerhusområder lavt, 

og de er derfor sårbare over for øget nedbør og stigninger af 
havspejlet. For at undgå oversvømmelser i Frederiksværk er 
Classens Dige blevet forhøjet med ca. 0,5 meter i 2011 og der 

arbejdes med en sluseløsning ved kanalens udløb til Roskilde 
Fjord i 2016. Ved planlægning af nye områder stilles der skær-

pede krav til håndtering af regnvand, da kloakledningsnettet 
bliver overbelastet af øget nedbørsmængder. Der skal i plan-

lægningen arbejdes med højvandssikring og ses på sikring ved 
100-års hændelser. 

 

1/5 af alle boliger i kommunen er almene boliger, og boligerne 
er fordelt i hele kommunen. 

De almene boligorganisationer tilbyder en bred palet af boligtil-
bud til unge, ældre, familier, bofællesskaber og borgere med 
særlige behov. Der sker en løbende fremtidssikring af de alme-

ne boliger, så de bliver økonomisk, fysisk og socialt bæredygti-
ge. Fremtidssikringen sker i et samarbejde mellem kommunen 

og boligorganisationerne, og er i visse tilfælde støttet af Lands-
byggefonden. Fremtidssikringen er selvfølgelig mest til gavn for 
de borgere, der bor i afdelingerne, men sker også for at tiltræk-

ke nye borgere til afdelingerne og for at styrke det samlede bo-
ligudbud i Halsnæs. Nogle almene afdelinger rummer unikke 

kvaliteter, som for eksempel store grønne arealer, og det kunne 
være spændende at bruge disse til events, som tiltrak borgere 
fra hele kommunen. 
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 Alle borgere i kommunen skal have mulighed for at føre et 

sundt liv. I kommunen er der nem adgang til at udfolde sig i na-
turen, og alle boligområder i kommunen ligger tæt på grønne 

områder, hvad enten det er skov, kyst, marker eller parker. 
Sundhedsforskning har gentagne gange slået fast, at ophold i 
grønne områder fremmer både fysisk og mental sundhed. Der 

ligger et stort potentiale i at få flere til at benytte de grønne 
områder. Det er afgørende, at der er god og nem adgang til 

områderne, og at der for eksempel er markeret ruter til løb, na-
turoplevelser, kulturoplevelser, aftenrunder mm. 

 

Levende boligområder 
Byrådet vil: 

 

 Tiltrække borgere med forskellig baggrund og alder ved at 

tilbyde et bredt udbud af boliger. 

 Sikre befolkningen optimale muligheder for at opleve natu

ren i hverdagen blandt andet ved at tilbyde gode stier og 

forbindelser fra boligområder til grønne områder. 

 Sikre at naturværdier indtænkes som en vigtig ressource, 

når vi planlægger nye byområder. 

 Give mulighed for områder med blandede funktioner som 
for eksempel liberalt erhverv, kulturtilbud, offentlig service 

og boliger. 

 Arbejde for at sikre kulturværdier i boligområder  

 Tilbyde moderne skoler.  

 Tilbyde muligheder for at føre et aktivt fritidsliv både hvad 
angår idræts- og fritidsaktiviteter og kulturelle aktiviteter 
inden for musik, kunst, litteratur og film. 

 

Stærke bycentre 
Byrådet vil: 

 
 Sikre at bymidterne har en høj kvalitet med attraktive mø

desteder med tilbud om kunst, musik og teater til borgere i 
alle aldre 

 Skabe rammerne for et godt handelsliv i Frederiksværk og 

Hundested. 
 Sikre at byomdannelse og byfortætning sker med respekt 

for byernes historie. 
 Forstærke midtbyerne med nye stiforbindelser mellem det 

grønne byrum og attraktioner. 

 Tilbyde byrum indrettet til unge, for eksempel ved at give 
mulighed for etablering af midlertidige byrum – steder 

hvor ting opstår og forsvinder igen. 
 Arbejde for at tydeliggøre Frederiksværks industrihistorie 

gennem Stålsat By for eksempel ved at gøre kanalerne 

mere synlige og indrette spændende bymiljøer omkring 

kanalerne 

 

 

 

Befolkningsudvikling  

 

Boligprognosen, der er 

udarbejdet i 2014 viser, at 

der vil ske et fald i antallet 

af borgere i kommunen i 

alle aldersgrupper på nær 

ældregruppen (+65 år), 

hvor der sker en stigning 

på 24,5% frem mod 2024. 

Børn fra 1-5 år falder med 

ca. 21,8%, børn fra 6-16 

falder med 19,8%, mens 

borgere i den erhvervsak-

tive alder 26-64 årige fal-

der med 10,3%. Forventet 

fald hos de 1-5 årige, 6-

16 årige og 26-64 årige er 

lidt lavere end ved udar-

bejdelsen af planstrategi 

2011, det samme gælder 

andelen af ældre, som ik-

ke er helt så stort som 

forventet i 2011. 
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 Arbejde for en bedre sammenhæng mellem Hundested By og Havn ved at 
skabe bedre stiforbindelser og torvedannelser. 

 Arbejde med infrastrukturen og sikrer bedre trafikafvikling 

i Hundested bymidte 
 Inddrage kommunens borgere og virksomheder i byplan-

lægning og udvikling af byerne. 

 
Bolig og klimatilpasning 

Byrådet vil: 
  
 Indarbejde miljøhensyn i lokalplaner for eksempel krav til 

energiklasse, regnvandshåndtering, indarbejdelse af LAR, 
biofaktor mv. 

 Udnytte lavtliggende bynære naturområder til regnvands 
håndtering og som rekreative områder. 
 

 
Fremtidssikring af almene boligafdelinger 

Byrådet vil: 
 
 Arbejde for, gennem et samarbejde med relevante kom-

munale myndigheder og boligorganisationerne, at borger-
ne i de almene boligafdelinger har muligheder for et sundt 

og aktivt liv. 
 Arbejde for, gennem et samarbejde med boligorganisatio-

ner, politiet og sociale myndigheder, at alle almene bolig-

afdelinger er trygge at leve i. 

 Medvirke til, i et samarbejde med boligorganisationerne, at 
nedslidte boligafdelinger bliver bæredygtige økonomisk, 

fysisk og socialt.  

 

Bevægelse og sundhed 

Byrådet vil: 
 

 Tilbyde attraktive og trygge stier for at fremme cykel- og 
gangtrafik.  Der skal være stier fra boligområder til skoler, 
stationer, arbejdspladser og handelsliv, samt stier til re-

kreativt brug for eksempel til hundeluftning, løbestier, ri-

destier. 

 Arbejde for forskelligartede oplevelser i kommunen, der er 

målrettet borgernes demografiske og sociale forhold, så-
som sanseoplevelser, fordybelsesmuligheder, bevægelses-

byrum, skaterbaner mv. 

 Udnytte byens rum til at skabe steder og forløb, der appel

lerer til aktiv leg og idræt for både børn, voksne og ældre 
og dermed gøre bevægelse til en naturlig del af hverda-

gen. 
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 Tema 2: Natur  

Halsnæs Kommune har varieret natur, storslået landskab 
og spændende kulturarv, som skal beskyttes, plejes og 

formidles. Vi ønsker en stærk kobling mellem natur og 
sundhed, så oplevelser i det grønne bliver en vigtig del af 

et sundt liv for kommunens borgere og besøgende.  
 
Nærheden til kysten betyder, at Halsnæs Kommune har en helt 

særlig natur. Fire ud af kommunens fem internationale Natu
ra2000 områder ligger i tilknytning til kysten og omfatter bl.a. 

overdrev, enge og heder. Udover den internationale beskyttede 
natur har kommunens skove, strande og søer en stor attrakti-
ons værdi for kommunens borgere og besøgende. 

 
Halsnæs Kommune samarbejder med Hillerød, Gribskov, Fre

densborg og Helsingør Kommuner om realisering af den for
ventede kommende nationalpark Kongernes Nordsjælland. En 
nationalpark vil give store muligheder for at styrke naturop

levelser, kulturarv, friluftsliv og formidling - for lokale, hoved
stadsområdets millionbefolkning og turister. Hvis Nationalpar-

ken bliver en realitet skal formidlingsinitiativer udbygges i Fre-
deriksværk 

 
I de seneste år har Halsnæs Kommune formidlet kommunens 
naturområder og særegne dyre og plantearter. For eksempel 

ved Bakkestien i Frederiksværk, hvor der er ryddet store arealer 
og opsat infotavler om natur og kultur. Der er også opsat info-

tavler ved Klintevej i Hald, Dragebjerg på Arrenæs, Maglehøj i 
Frederiksværk, ved Strøbjerge, Syvhøje i Melby, Grævlingehøj 
ved Kregme samt ved Spodsbjerg i Hundested.  

 
Halsnæs Kommune har også udviklet og lanceret Naturskatten; 

en virtuel håndholdt skattejagt med fokus på at anspore til at 
finde og ikke mindst lære om kommunens naturværdier. 
App´en formidler naturværdierne ”realtime” og direkte via mål-

gruppens foretrukne medieplatform; mobiltelefonen. 
  

Kommunens etablering af ”SnogBro” og ”Krudtskuddet” er ek-
sempler på, hvordan vi arbejder med at styrke naturoplevelser 
tæt på vores byområder og dermed frister til oplevelser i natu-

ren. Begge elementer har læringsaspekter, som kan bruges bå-
de til undervisning og i fritiden.  

 
Arresø er et kendetegn i kommunen. Søen er forurenet med 
fosfor, hvilket betyder, at den har en dårlig vandkvalitet. Den 

statslige vandplan stiller krav om reduktion af fosfor, der tilføjes 
søen for eksempel fra landbrugsarealer og fra ejendomme, der 

ikke er kloakeret inden udgangen af 2015. Der er dog ingen 
indsatskrav i forhold til det fosforindhold, der allerede findes i 
søen. Det er i kommunens interesse, at der hurtigst muligt 

igangsættes handlinger, der kan reducere fosforniveauet i søen, 
så vandkvalitet øges og naturen forbedres. Der er samtidig et 

ønske om, at søen i fremtiden kan bruges mere til rekreative 
formål. 

Friluftspolitik  

 

Miljøministeren har i april 

2015 vedtaget Danmarks 

første nationale friluftspoli-

tik. Danskernes friluftsliv 

skaber beskæftigelse til 

37.000 danskere og en om-

sætning på næsten 30 mia. 

kr. hvert år (analyse Køben-

havns Universitet). Der er 

store potentialer i at sætte 

øget fokus på natur og fri-

luftsliv – særligt for yder-

områderne. Udover arbejds-

pladser og øget forbrug ved 

besøg i tilhørende byer, 

overnatninger mm., vil det 

samtidig øge sundheden og 

livskvaliteten for de borge-

re, der bor og bruger facili-

teterne i deres hverdag.  
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Sundhed og grønne om-

råder  

 

Grønne områder har en 

positiv indflydelse på vo-

res fysiske og psykiske 

velbefindende. Flere un-

dersøgelser viser, at op-

hold i grønne områder 

mindsker sygdom som for 

eksempel knogleskørhed 

og højt blodtryk. I Hørs-

holm er indrettet en tera-

pihave, hvor eksempelvis 

krigsveteraner, der lider af 

posttraumatisk stress, kan 

få hjælp til sænke stress-

niveauet. For børn giver 

leg i naturen en god mo-

torik, og børnenes kon-

centrationsevne forbedres. 

Særligt børnenes mulig-

hed for at finde et ufor-

styrret hjørne, hvor de 

kan puste ud og slappe af 

fra det sociale liv, vurde-

res at være vigtigt for bør-

nenes trivsel. Der er der-

for mange gode grunde til 

at gøre det endnu nem-

mere for kommunens bor-

gere at bruge den skønne 

natur, vi er omgivet af.  

Naturbeskyttelse 

Byrådet vil: 
 

 Fastholde en forvaltningspraksis på naturområdet, så kom-
munens naturværdier bevares. 
 

 Prioritere den biologiske mangfoldighed højt og sikre sam
menhæng mellem værdifulde naturområder. 

 
 Prioritere naturplejen indenfor områder med international 

beskyttet natur og fredet natur. 

 Genoprette og skabe nye naturområder i tæt samarbejde 

med private og offentlige aktører. 

 Sikre at driften af kommunens grønne områder tilgodeser 

biologisk mangfoldighed. 

 Sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen bl.a. gennem lø

bende at gennemføre værdikortlægning af beskyttet natur 

såsom enge, heder, overdrev, søer, moser mv. 

 Arbejde for at få yderligere kendskab til det åbne land ved 

at gennemføre en kortlægning af landskabsværdierne. 

 Samarbejde med nabokommuner for eksempel omkring 
Natura2000 handleplaner, Vandplaner, Nationalpark Kon-

gernes Nordsjælland og indsatser rettet mod enkelte arter. 

 Fortsætte indsatsen mod invasive arter som for eksempel 

kæmpebjørneklo og rynket rose. 

 

Vandløb og søer  
Byrådet vil: 
 

 Arbejde for at forbedre vandløbene for eksempel gennem 
udlægning af grus, plantning af skyggegivende beplantning 

mm. 

 Forbedre administrationsgrundlaget ved at gennemgå og 
opdatere de offentlige vandløbs driftsplaner (regulativer). 

 

Natur og by  

Byrådet vil: 
 
 Arbejde for, at der er nem adgang til det åbne land og ky

ster fra boligområder. 

 Arbejde med at integrere natur i byen, når der planlægges 

nyt eller sker omdannelser. 

 Bruge grønne bynære arealer til regnvandsopsamling. 

 
Natur, landbrug og landsbyer  
Byrådet vil: 

 
 Arbejde for at fastholde og videreudvikle græsningsland-

skabet på Arrenæs. 

 Fortsætte miljøvenlig pleje af kommunale arealer. 
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  Fastholde værdierne i kommunens landsbyer, så de også 

fremover er en del af kommunens attraktive boligområder 
for eksempel gennem udarbejdelse af bevarende lokalpla

ner eller udviklingsplaner for landsbyerne. 

 Fastholde og udvikle de landskabelige værdier i det åbne 

land. 

 

Natur og oplevelser  

Byrådet vil: 

 

 Arbejde for at skabe nye udflugtsmål. 

 Arbejde for at sikre et sammenhængende rekreativt stinet 

med såvel regionale som lokale stier. 

 Udbrede kendskabet til kommunens natur-, kultur- og 
landskabsværdier, for eksempel gennem opsætning af in-
formationstavler, henvisningsskilte, udbygge naturoplevel-

ser via www.oplevhalsnaes.dk, udarbejde foldere samt af-

holde natur- og landskabsture. 

 Styrke samarbejdet med skoler og daginstitutioner om for-

midling af fakta og fysiske forhold inden for fx natur, kul-

turhistorie og landskab til brug i  natur og teknik fagene.  

 Arbejde for realisering af Nationalparken Kongernes Nord-
sjælland med en udbygning af formidlingsaktiviteter i Fre-

deriksværk. 

 

Natur og Sundhed 

Byrådet vil: 
 
 Sikre at alle borgere har nem adgang til grønne områder 

samt arbejde for at udbygge antallet af motionsruter og 

andre tilbud, der giver mulighed for et aktivt friluftsliv. 

 Styrke borgernes muligheder for at opleve kysternes na-

turværdier, for eksempel i kajak, sejlbåd og ved gåture 

langs vandet. 

 Udvikle og udpege robuste naturområder hvor idrætsgrene 

og idrætsevents kan afvikles, så Halsnæs får en profil som 

natursportskommune. 

 

Naturformidling 

 

Formidling af et områdes 

værdier skal ske på mange 

forskellige måder for at nå 

bredt ud i befolkningen. 

Hidtil har vi især formidlet 

ved at skabe nye besøgs-

steder, stier og undervis-

ningsplatforme. Vi har ar-

rangeret ture, skrevet op-

læg til aviser, udarbejdet 

foldere, bidraget til hjem-

mesiden Oplev Halsnæs og 

App’s til smartphones. 

Fremover vil vi styrke for-

midlingen ved at samarbej-

de med foreninger og orga-

nisationer om formidling af 

natur-, kultur- og land-

skabsværdier. Det kan være 

ved i fællesskab at under-

støtte skolers og institutio-

ners ønsker om læring. Det 

er også ved at arbejde 

tværfagligt inden for egen 

organisation og skabe sy-

nergi med sundhed, vækst 

og faglighed.  

Vi vil også fortsat have fo-

kus på at udvikle nye ud-

flugtsmål. Et eksempel er 

området ved Hvide Klint, 

hvor vi vil udbygge med 

faciliteter og formidlings 

”spots”, der på tilsvarende 

vis forener områdets indlæ-

rings-, og sundhedsskaben-

de potentiale.    

http://www.oplevhalsnaes.dk
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Tema 3: Trafik 

 
Det skal være nemt at nå bl.a. skoler, arbejdspladser, ind-

købsmuligheder, naturområder til fods eller på cykel. Sam-
tidig skal der være gode muligheder for at nå arbejdsplad-

ser udenfor kommunen både med offentlig transport og 
med bil.  

 
Halsnæs Kommunes rolle som bosætningskommune giver sig 
tydeligt udslag i pendlingsstatistikken. I 2013 var der 6.939 

personer, der pendlede ud af kommunen for at komme på ar-
bejde. Samtidig var der 1.758, der pendlede ind til arbejdsplad-

ser i kommunen. Hertil kommer et større antal håndværkere, 
der også kører til kunder uden for kommunen. Pendlingen sker 
hovedsagligt til arbejdspladser i andre kommuner i Region Ho-

vedstaden. Først og fremmest til nabokommunerne Hillerød, 
Frederikssund og Gribskov, men også til København, Ballerup, 

Allerød, Rudersdal og Helsingør. Tal for hele hovedstadsområdet 
viser, at 60% af pendlingen i regionen sker i bil og 35% i hhv. 
bus og tog. 

 
Det ses tydeligt, at forbedringer af den kollektive trafik giver 

flere passagerer. Siden indførelsen af 3 tog i timen og hurtigere 
tog på Frederiksværkbanen steg passagertallet 30% på to år.  
 

I Halsnæs Kommune har borgerne også mulighed for at bruge 
Flextrafik. Formålet med Flextrafik er at koordinere en lang 

række forskellige kørselsformer og dermed effektivisere kørs-
len. Flextur er en del af flextrafik, og giver alle mulighed for at 
få en bus helt til døren. Flextur giver således mulighed for en 

høj service i alle hjørner af kommunen. 
 

Hundested Havn er regionalt søtransportcenter. Det betyder, at 
transporttunge virksomheder typisk kan placere sig der. Havnen 
udvikles løbende, og ud over selve trafikhavnen, er der en aktiv 

fiskerihavn, færgehavn og en lystbådehavn med tilhørende spi
sesteder, kulturelle aktiviteter med mere.  

 
Udover kommunens trafikanlæg i form af veje, jernbane, havne 

mm., findes der også den digitale infrastruktur, dels maste 
dækning til mobilsignaler og dels jordanlæg som fibernet, bred-
bånd mm. Det er afgørende for kommunens udvikling som bo-

sætnings kommune, at den digitale infrastruktur styrkes, så der 
er bedst mulige forhold for brug af digitale medier for virksom-

heder, borgere og besøgende. 
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 Trafik ind og ud af kommunen 

Byrådet vil: 
 

 Arbejde for en styrkelse af vejnettet mod Hillerød og Fre-

derikssund for eksempel ved en udvidelse fra 2 til 3 spor. 

 Arbejde for forbedring af pendlingsmuligheder mod Frede-

rikssund 

 Arbejde for en optimal tilknytning til en ny station syd for 
Hillerød og til et kommende supersygehus, så togdriften 

mod Hillerød og København fortsat optimeres både i for-

hold til rejsetid og antallet af afgange. 

 Arbejde for, at Hillerødmotorvejen føres frem til opkørslen 

til Herredsvejen ved Hillerød. 

 Arbejde for en god tilkobling til ny motorvej ved Frederiks

sund. 

 Arbejde for at mindske trængslen ved rundkørslerne. 

 Påvirke og gå i dialog med overordnede myndigheder om 

trafikafvikling i det nordlige hovedstadsområde i samarbej-
de med nabokommuner. 

 

Kombinationsrejser 
Byrådet vil: 
 

 Sikre, at der er parkeringspladser til cykler og biler i til-
knytning til stationer og trafikknudepunkter. Særligt ved 

stationer med 3 tog i timen. 

 Arbejde for en god korrespondance mellem bus og tog.  

 Arbejde for at forbedre opholdsarealer på stationer og ved 
busstoppesteder for eksempel med realtidsinformation, 

bænke, cykelstativer mv.  

 

Trafik, sundhed og sikkerhed 

Byrådet vil: 

 

 Sikre sammenhængende gang- og cykelstisystemer mel-

lem skole, hjem, butikker og station  

 Understøtte at børn får sunde trafikvaner, for eksempel 

ved at gøre en særlig indsats på og omkring skolerne. 

 Arbejde for at sikre udkørsler til statsvejen i Frederiks-

værk, for eksempel ved etablering af rundkørsler, intelli-

gent skiltning eller lukning af enkelte udkørsler 

 Arbejde for parkeringsmuligheder for lastbiler og personbi-
ler, så der ikke parkeres uhensigtsmæssigt i forhold til tra-

fiksikkerhed og boligområder. 

 Arbejde for at reducere trafikstøj langs de mest trafikerede 

veje. 

 

 

Cykelstier  

 

Der afsættes løbende i bud-

gettet midler til forbedring 

og udbygning af kommu-

nens cykelstier. I 2015 vil 

der f.eks. blive etableret 

cykelsti i Allégade. Det vil 

forbedre cyklisterne mulig-

hed for at krydse gennem 

Frederiksværk midtby. 
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Infrastruktur 

 

Seks Nordsjællandske borg-

mestre fra Halsnæs, Hille-

rød, Gribskov, Helsingør, 

Frederikssund og Fredens-

borg kom i januar 2015 

med en fælles appel til Fol-

ketinget om at prioritere 

infrastrukturen i Nordsjæl-

land. En rapport fra Cowi 

slår fast, at staten bør inve-

stere i tre infrastruktur-

projekter, som både redu-

cerer trængslen og samtidig 

forbedrer mobiliteten i hele 

regionen. Og det kan sag-

tens betale sig. Rapporten 

viser nemlig, at der i øje-

blikket tabes 8,5 milliarder 

kroner årligt på grund af 

den nuværende infrastruk-

tur 

Digital infrastruktur 

Byrådet vil: 

 

 Arbejde for at den digitale dækning både hvad angår fiber-

net og trådløst netværk udbygges. 

 Arbejde for at øge brugen af de digitale muligheder både i 

erhvervslivet og blandt borgerne. 
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 Tema 4: Erhverv, Beskæftigelse og Uddan-

nelse 

Halsnæs Kommune skaber vækst på nye forret

ningsområder og nye samarbejdsflader med udgangspunkt 

i det vi allerede er gode til. I Halsnæs Kommune samtæn-

kes erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesindsats, så 

alle borgere har mulighed for et aktivt arbejdsliv. 

 

Halsnæs Kommune er kendetegnet ved et stort antal virksom
heder med få ansatte og et mindre antal virksomheder med 

mange ansatte. Virksomheder inden for bygge- og anlæg samt 
handel udgør godt 1/3 af virksomhederne i kommunen, mens 
industrivirksomheder udgør omkring 6%. Pendlingsregionen i 

dag dækker hele Sjælland, og derfor er det relevant at se på 
hvilken rolle de mange mindre virksomheder i kommunen kan 

have for eksempel som underleverandører til de mange virk-
somheder i Hillerød og resten af hovedstadsområdet. 

 

De grundlæggende tanker bag Halsnæs Kommunes Erhvervspo-
litik er, at Halsnæs Kommune skal bygge videre på det, vi alle-
rede er gode til, bl.a. gennem en satsning på en række er-

hvervsklynger inden for stål og plast. Formålet med erhvervspo
litikken er, at gøre virksomheder i kommunen mindre sårbare i 

forhold til konjunkturudsving samt at medvirke til at skabe 
vækst og arbejdspladser. Derudover er det en målsætning, at 
kommunen aktivt skal dyrke samarbejde og netværk. 

 

Halsnæs Kommune har i sammenligning med de øvrige kom
muner i hovedstadsområdet færre personer med længereva

rende uddannelser og flere personer med korte eller ingen ud-
dannelse. Det forholdsvis lave uddannelsesniveau gør be
skæftigelsen i kommunen konjunkturfølsom. Ved lavkonjunktur 

stiger ledigheden mere end på landsplan, og det rammer især 
bygge- og industrifagene. Under højkonjunkturen i 2008 var le-

digheden til sammenligning lavere i kommunen end på lands-
plan. 

 

I disse år bliver der gjort en særlig indsats i forhold til de unge i 
Halsnæs Kommune. Ledigheden blandt unge under 30 år ligger 
over landsgennemsnittet. Det skyldes især, at de unge har et 

lavere uddannelsesniveau, og at der er mange sårbare unge i 
kommunen, hvis opvækst ikke umiddelbart understøtter de un-

ge til at tage en uddannelse. 
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Kortlægning af erhvervs-

arealer 

 

I samarbejde med F5 er 

Halsnæs Kommune ved at 

kortlægge potentielle uud-

nyttede erhvervsarealer i de 

eksisterende industriområ-

der. Der ses bl.a. på mulig-

hed for at optimere brugen 

af arealerne, f.eks. med fle-

re virksomheder på samme 

erhvervsgrund eller opdeling 

af grunde.  

Rammebetingelser for Erhverv 

Byrådet vil: 
 

 Sikre at der er udlagt erhvervsområder til forskellige typer 

erhverv. 

 Inddrage erhvervslivet i den fremtidige planlægning for er

hvervsområder for eksempel gennem samarbejdet med F5 

virksomhedsnetværket. 

 Arbejde for gode tilslutninger fra erhvervsområder til det 

overordnede vejnet. 

 

Erhvervsklynger  
Byrådet vil: 

 
 Sætte fokus på erhvervsklynger for at medvirke til at øge 

kompetenceniveau, indtjening, antal arbejdspladser og sy

nergi mellem virksomheder i kommunen. 

 Arbejde for at der tilføres ny viden der muliggør ekspan

sion, eksport samt udvikling af nye produkter inden for  

 stål- og plastindustrien. 

 Understøtte udviklingen af erhvervshavnen i Hundested, så 
havnens unikke position som fiskeri-, erhvervs-, færge- og 

turismehavn bevares. 

 Arbejde for en styrkelse af turismeerhvervet, for eksempel 

gennem udvikling af koncepter for erhvervsturisme. 

 Styrke samarbejdet omkring Frederiksværk Bymidte, så 
detailhandel, turisme og kulturtilbud kan udvikles. 

 

Erhverv og bæredygtighed  
Byrådet vil: 

 
 Sikre en balance mellem beskyttelse af miljø-, natur- og 

landskabsværdier og kommunens erhvervsudvikling. 

 Give erhvervslivet rammebetingelser som styrker dets ev-

ne til at imødegå konjunkturfølsomhed og øge deres kon-
kurrencedygtighed. 

 

Partnerskaber og innovation  
Byrådet vil: 

 
 Omsætte politiske intentioner til konkrete, jobskabende 

initiativer og projekter gennem partnerskaber med rele-

vante samarbejdspartnere som for eksempel forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv (se boks om 

partnerskaber). 

 Sikre den kortest mulige vej mellem erhvervslivet og Hals
næs Kommune, både hvad angår erhverv, beskæftigelse 

og planlægning. 

 Styrke samarbejdet med virksomhedsnetværket F5 for at 
få optimal dialog og handlekraft i forbindelse med er-
hvervsudvikling i kommunen. 
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 Beskæftigelse 

Byrådet vil: 
 

 Skabe den størst mulige beskæftigelse med udgangspunkt 

i borgernes ressourcer. 

 Understøtte arbejdspladser i kommunen til at have et godt 

fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 

 Understøtte et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er 

plads til borgere med særlige behov. 

 

Erhverv, unge og uddannelsesniveau  

Byrådet vil: 

 

 Arbejde for at flere af de unge gennemfører en ungdoms-
uddannelse, bl.a. ved at styrke samarbejdet med Ung-

domsuddannelsesvejledningen, så de unge vejledes og 

støttes i valget af fremtidig uddannelse og job.  

 Støtte op om borgere gennem hele livet ved at give en 

professionel og handlingsorienteret rådgivning, så de unge 

er bedst muligt rustet til at tage en uddannelse. 

 Arbejde for, at der er tilbud til unge, der ikke er uddannel-

ses parate, for eksempel på grund af sygdom. 

Partnerskaber 

 

En af målsætningerne i Er-

hvervspolitiken er, at kom-

munen aktivt skal opsøge 

projekter og samarbejds-

partnere for at skabe nye og 

fastholde eksisterende ar-

bejdspladser, øge indtjenin-

gen for de involverede virk-

somheder, skabe nye pro-

dukter og markeder, øge 

kompetenceniveauet for 

kommunens erhvervsliv 

samt skabe positiv opmærk-

somhed om Halsnæs Kom-

mune. Der er opstartet flere 

partnerskaber mellem bl.a. 

erhvervsliv, uddannelsesin-

stitutioner og kommunen. Et 

eksempel er samarbejdet i 

F5 erhvervsnetværket.  
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Tema 5: Kulturarv 
 
Kulturarven i Halsnæs Kommune skal både være en driv-

kraft og en ressource. Kulturarven skal være den kraft, 

der er med til at bevare, videreudvikle og levendegøre de 
autentiske miljøer i kommunen, og være den ressource, 

der kan være medvirkende til at fastholde unge og tiltræk-
ke nye borgere. 

 
 
I Halsnæs Kommune har vi en unik industriel kulturarv. Derfor 

blev Frederiksværk i 2007 udnævnt som ét af Danmarks 25 na-
tionale industriminder og efterfølgende i perioden 2008-2010 
har Halsnæs været kulturarvskommune. I 2014 blev vinderne af 

arkitektkonkurrencen om Stålsat By kåret og der arbejdes nu 
med at føre vinderprojektet ud i livet. Det har betydet, at kul-

turarven har fået en fremtrædende plads i forbindelse med 
kommunens planlægning, ligesom kulturarven er medtænkt i en 
lang række andre sammenhænge og blevet kommunikeret på 

nye og kreative måder.  
 

Der er i Halsnæs tale om en kulturarv og et kulturmiljø med 
stærk lokal forankring og med et stort nationalt og internatio-
nalt potentiale. Kommunen arbejder på kort sigt på at gøre Fre-

deriksværk til et ankerpunkt på den Europæiske Industrirute og 
på lang sigt at få industrikulturen optaget på Unesco’s verdens-

arvsliste. 
 
Industrikulturen omfatter først og fremmest kanalerne samt en 

lang række bevaringsværdige og fredede bygninger. De vidner 
samlet om 250 års kontinuerlig historie. Frederiksværk er Dan-

marks første fabriksby. Byen fortæller et stykke unik dansk hi-
storie med de bevaringsværdige og fredede bygninger som om-
drejningspunkt. Det gælder Gjethuset, Salpeterladen og Træ-

kulsbrænderiet fra 1760erne, de Classenske arbejderhuse, Stål-
værkerne samt de tilhørende boligblokke, idrætsanlæg og kolo-

nihaver. 
 
Kulturarven knyttes ikke kun til industrihistorien. Der er også en 

række værdifulde kulturmiljøer langs kysterne og i det åbne 
land. Hundested havn er kendt for sit fiskeri, færgefart og mo-

torindustri. De naturskønne områder byder med Kikhavn og Ly-
næs på unikke miljøer, men den største attraktion er Knud Ras-

mussens Hus. Her kan man blive klog på hans videnskabelige 
ekspeditioner, liv og virke både i Hundested og i Grønland. Der 
arbejdes på at etablere et Knud Rasmussen museum/

oplevelsescenter i Hundested med udgangspunkt i den fantasti-
ske fortælling om Knud Rasmussen. 

 
For at bringe børn og unge på banen og skabe forståelse for 
værdierne i vores kulturarv, arbejder Industrimuseet Frederiks 

Værk med at formidle industrikulturen på to af kommunens 
skoler. Det er et projekt, der skal vække de unges interesse for 

deres egen fortid og skabe internationale kontakter til andre lig-
nende byer i England, Tyskland og Sverige. Ideen er at gøre 
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 Halsnæs Kommunes børn stolte af deres kulturarv og give dem 

en stærk identitet. 
 

Den lange tradition for produktion af jern, stål og støbegods har 
sat sine dybe spor. I stedet for at vende denne fortid ryggen 
har man i kommunen valgt at satse på fortsat at være blandt 

landets førende indenfor industri- og stålproduktion. Tre store 
producenter lever stadig: Dansteel, Duferco Danish Steel og 

Elektrostålværket. 
 

Industrikultur  
Byrådet vil: 
 

 Arbejde for, at bevaring af de industrielle kulturmiljøer går 
hånd i hånd med en genanvendelse af de fredede og beva

ringsværdige bygninger, således at der kan skabes nyt og 

kreativt liv i en række tidligere industribygninger. 

 Arbejde for, at den stadigt aktive industri bidrager til at 

understøtte arbejdet med hele den industrielle periode fra 
1750’erne til 2011 således at fortiden, nutiden og fremti-

den kommer til at hænge sammen. 

 Synliggøre kanalerne som vigtige historiske forløb i Frede

riksværk, for eksempel på baggrund af plejeplaner for ka

nalens brinker og de ubenyttede områder langs kanalen. 

 Sikre, at der i Frederiksværk bliver taget hensyn til de 

samlede industrielle kulturmiljøer og sikre, at der bliver 
bevaret bygninger fra alle perioder i den industrielle udvik-
ling. 

 

Bevaringsværdige bygninger 
Byrådet vil: 

 
 Sikre kvalitet inden for restaurerings- og bevaringsarbej-

det gennem en aktiv og borgerinddragende lokalplanlæg-

ning. 

 Se på arkitektoniske løsninger af høj kvalitet, som kan 

sameksistere med de enestående kulturmiljøer. 

 Arbejde for at kommunens borgere gennem dialog og vej
ledning inddrages i beslutningerne og hermed tager ansvar 

for kommunens kulturarv generelt. 

 Formidle kommunens kulturarv, så værdierne bliver synli-

ge og levende. 

 Sikre, at de bevaringsværdige bygninger fortsat bruges ak
tivt. 

 

Knud Rasmussen og Hundested 
Byrådet vil: 

 

 Støtte en videreudvikling af Knud Rasmussens Hus. 

 Undersøge muligheden for, at der bliver etableret et Knud 
Rasmussen museum/oplevelsescenter. 
 

Bevaringsværdige byg-

ninger 

 

En ny analyse fra RealDania 

viser at i områder med be-

varingsværdige huse, stiger 

ejendomsværdien. Ikke kun 

på den bevaringsværdige 

bygning, men også på de 

omkringliggende ejendom-

me. Analysen bygger på 1 

million bolighandler. 
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 Støtte den udvikling der sker på midtermolen/

kulturhavnen. 
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 Tema 6: Kystliv 

 

Halsnæs Kommune vil være kendt som en strandkants-

kommune med unikke hav-, fjord- og kystoplevelser.  

 

Karakteristiske kystskrænter og storslåede klitter er nogle af de 
store natur- og landskabsværdier som skal sikres, plejes og for-
midles. De mange kystnære kulturelementer skal synliggøres og 

fortælle historier om livet i Halsnæs. 
 

Kysterne i Halsnæs danner rammen om en stor del af kommu
nens aktiviteter. Uanset hvor i kommunen man befinder sig, er 
der maksimalt 3,5 km til kysten, og selv hvis alle borgere tog 

hinanden i hånden langs kysterne, ville de ikke kunne favne de 
55 km kystlinje, der er i Halsnæs Kommune. Kommunens stør-

ste byer er beliggende ved vandet, og også de større erhverv 
gør brug af vandet, for eksempel virksomhederne på Hundested 
Havn og Stålværkerne i Frederiksværk. 

 
Helt tilbage til stenalderen har befolkningen i Halsnæs boet 

langs kysterne. Af de landsbyer, vi i dag karakteriserer som 
kystlandsbyer, kan nævnes Kikhavn, der opstod som fiskerleje 
med et fiskeri, der senere flyttede til det noget nyere Hunde

sted. Fiskerihavnen i Hundested har gennem de seneste årtier 
udviklet sig til også at blive en erhvervshavn. Udover erhvervet 

har kystnærheden tiltrukket kreative mennesker,og i dag bor 
der mange kunstnere, der nyder godt af det klare lys. Hunde-

sted Havn har udviklet sig til at have mange kulturtilbud i form 
af gallerier, restauranter, glaspuster, bryghus mm. Alt sammen 
aktiviteter, der tiltrækker borgere fra resten af kommunen, men 

bestemt også udefra. 
 

Frederiksværk er også opstået pga. kystnærhed. Det var mulig
heden for at bruge vandet, dels fra Arresø og dels fra Roskilde 
Fjord, der fik den første industri til området. Omkring Arresøka

nalen opstod agatslibemøllen, krudtværket og anden tidlig in
dustri og helt frem til den dag i dag benytter stålvalseværkerne 

vandet fra Arresø som kølevand og vandet fra fjorden til fragt 
med skibe. 
 

Roskilde Fjord rummer store naturværdier. Dels skrænterne 
langs Roskilde Ford, der er særlige både for deres særegne bo-

tanik og for deres geologi, de lavvandede områder i fjorden er 
rasteplads for dykænder, edderfugle og skalleslugere. Både  
land- og vandområder er beskyttet international natur. 

 
Både Roskilde Fjord og Nordkysten bliver i dag brugt rekreativt.  

Roskilde Fjord og de fredede områder ved Hanehoved er motiv 
for L.A. Rings maleri fra 1901, som er optaget i den danske Kul-
tur kanon. Stedets helt særlige karakter bør sikres, så udsynet 

over strandengene holdes frit. 
 

Sommerhusene 

 

Sommerhusene i Halsnæs er 

overvejende familiesommer-

huse, og der er ikke stor 

tradition for udlejning af dis-

se huse. Da man ønsker at 

tiltrække flere sommergæ-

ster, er der behov for øget 

fokus på sommehuse til ud-

lejning som en mulighed. 

Både nybyggede store luk-

sushuse, men også de min-

dre traditionelle familiesom-

merhuse.  
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Der er mange sommerhusområder langs kysten og de regionale 

stier ’Fjordstien’ og ’Nordkyststien’ er flittigt brugte cykelstier, 
der forbinder Halsnæs med vores nabokommuner. Roskilde 

Fjord og Isefjord bliver brugt til et bredt spektrum af aktiviteter 
fra klassisk sejlads til kajaksejlads, surfing, kitesurfing, roning, 
lystfiskeri, dykning mv.  

 
For at styrke den rekreative brug endnu mere, ønsker Halsnæs 

Kommune at arbejde for et vandsportscenter i Lynæs med fo-
kus på ikke motoriseret vandsport. Nordkysten bliver i højere 
grad brugt til solbadning og strandliv, men blandt andet også til 

for eksempel kajaksejlads og til naturoplevelser på Melby Over-
drev. Kysterne har et stort rekreativt potentiale, som bør udnyt-

tes både i forhold til at styrke turismen, men også som løfte-
stang for borgernes sundhed. 
 

 
Kystnatur og geologi 

Byrådet vil: 
 

 Arbejde for at kortlægge og formidle kysternes særlige 

geologi, landskab og botanik. 

 Sikre botaniske arter samt strandenge og overdrev, der er 

helt særlige for kommunen, gennem naturpleje. 

 Sikre gode strande til rekreativ brug og sikre kystkiler, så 

det også fremover er muligt at opleve det åbne kystland

skab fra baglandet. 

 

Kystkultur 

Byrådet vil: 
 

 Arbejde for at kortlægge, sikre og formidle kysternes kul

turværdier. 

 Sikre karakteristiske kulturmiljøer, som for eksempel fi-

skerlejet i Lynæs samt enkeltstående særlige bygninger, 
der vidner om kysternes kulturhistorie som fyret ved Skan-
sen, for eksempel ved at udarbejde bevarende lokalplaner. 

 

Kyst, sommerhuse og sommerliv 
Byrådet vil: 

 

 Sikre sommerhusområdernes åbne og grønne karakter. 

 Forbedre borgernes og besøgenes mulighed for at opleve 

kysterne for eksempel gennem etablering eller markering 

af stier fra bolig- og sommerhusområde til kysterne. 

 Støtte Liseleje som sommerby med et bredt udbud af akti
viteter for turister om sommeren, men samtidig fastholde 

områder til helårsbeboelse, så der også er liv om vinteren. 

 Undersøge muligheden for overnatning ved lystbådehav-

nen i Frederiksværk. 

 

 

Strandzonering 

 

Strandene langs Nordsjæl-

lands kyst og Roskilde fjord 

er meget; varieret. Natur-

styrelsen er øjeblikket sam-

men med kommunerne ved 

at inddele kysten i forskelli-

ge zoner, badebyer, natur-

stranden, Den lokale strand, 

Den hemmelige strand og 

specialanvendelse. Det giver 

mulighed for, at man kan 

opsøge nøjagtig den strand-

oplevelse, man ønsker. Om 

det er badestrand for natur-

rister eller en tur langs en 

stejl klint, man ønsker. 
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 Kystudvikling og kystsikring 

Byrådet vil: 

 

 Arbejde på udvikling at kysten med  respekt for de enkelte 

områders særegenhed og værdien af lokale fortællinger. 

 Sikre kysten og dens værdier via arbejdet med kystsikring 

i samarbejde med de øvrige nordsjællandske kommuner. 

 

Kystoplevelser 
Byrådet vil: 
 

 Formidle kystkultur lige fra køkkenmøddinger fra stenalde
ren, bronzealder høje, fiskelejer, skanseanlæg, sommer

husområder til beachvolley. 

 Styrke muligheder for rekreativ anvendelse af kyst og 
fjord, for eksempel ved hjælp af markerede stier og ruter, 

informationstavler, shelters, bænke, bålpladser, ophalings-

pladser til kajakker, faciliteter til kitesurfing mm.  

 Arbejde for, at der også fremover er 3 strande med ’Blå 
flag’ i Halsnæs samt styrke naturformidlingen på strande-

ne. 

 Samarbejde med nabokommuner om naturbeskyttelse og 
formidling samt om den rekreative anvendelse af kyst- og 

naturområder. 

 Støtte udvikling af et vandsportscenter i Lynæs, der kan 
styrke de mange maritime tilbud, der er i området. 

 
 Støtte arbejdet med strandzonering i samarbejdet med 

Naturstyrelsen 

 
 Undersøge mulighederne for en yderligere udvikling af  

kysterhverv ved udvalgte strande langs nordkysten. 

Nordsjællands riviera  

 

I samarbejde med Visit 

Nordsjælland er Halsnæs 

med i Nordsjællands Rivie-

ra. Et brand der arbejder 

med at vise, hvad nordky-

sten kan tilbyde danske og 

udenlandske turister. Med 

udgangspunkt i kystbyer 

langs nordkysten fortælles 

historien om det smukke 

og varierede kyst, der kan 

tilbyde alle former for fe-

rieoplevelser. 

Halsnæs er repræsenteret 

af Liseleje. Liseleje arbej-

der særligt med at være et 

fredeligt sted for familier, 

med ro og fred og smukke 

natur og kultur oplevelser.  
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Planer udarbejdet siden sidst 
 
Siden vedtagelse af Kommuneplan 2013-2027 er der vedtaget 
21 lokalplaner (og flere på vej) og 7 kommuneplantillæg (og 

flere på vej) 

 

Lokalplan 01.34 for Liseleje 

Lokalplan 01.42 for Melby renseanlæg 

Forslag til Lokalplan 01.43 for solceller 

Tillæg 1 til lokalplan 01.5 

Lokalplan 02.19 for fire boliger i Arresøparken 

Lokalplan 02.20 for 7 ejendomme i Tinsoldaten i Vinderød 

Lokalplan 03.9 for Enghaveskolen 

Tillæg 1 til Lokalplan 04.52 for Nørregade i Frederiksværk 

Lokalplan 04.76 for Allegade Nord og Æblehaven 

Lokalplan 04.77 for Hanehoved erhverv syd  

Lokalplan 06.26 for et boligområde i den sydlige del af Kregme 

Lokalplan 06.27 for butik i Kregme 

Lokalplan 07.36 for Ølsted Grusgrav 

Lokalplan 08.7 for Skansevej 

Lokalplan 08.9 for medborgerhus i Hundested 

Lokalplan 08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested varmeværk 

Forslag til Lokalplan 08.12 for boliger på Læssevejen 

Lokalplan 09.3 for et børnehus ved Højbjerg 

Lokalplan 10.5 for Kikhavn 

Lokalplan 10.6 for boligbyggeri på Sverkilstrupvejen i Torup 

Tillæg 1 til lokalplan 53 for erhvervsområdet Ullerup 

Tillæg 1 til lokalplan 61 for vindmøller i Torup 

 

Kommuneplantillæg 10 for Halsnæs medborgerhus til tilstøden-

de arealer 

Kommuneplantillæg 3 Klimatilpasningsplan 

Kommuneplantillæg 8 for solvarmeanlæg ved Hundested var-

meværk 

Kommuneplantillæg 9 for erhvervsområde ved Ullerup Skovvej 

Kommuneplantillæg 13 for Kregme center 

Kommuneplantillæg 4 for vandhandleplaner 

Kommuneplantillæg 16 for Læssevejen 
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 Agenda 21–Strategi  2015 – 2018 

Plan- og Agenda 21 Strategien sætter retning blandt andet for 
at skabe en bæredygtig og vækstorienteret udvikling i Halsnæs 

Kommune. Agenda 21 delen beskriver, hvordan Halsnæs Kom-
mune vil arbejde med en bæredygtig udvikling ud fra nogle en-

kelte fokusområder, frem til 2018. Her er valgt tre overordnede 
fokusområder, nemlig klimasikring, affald som ressource og na-

turpleje særligt i sommerhusområderne.  

 

Agenda 21-Strategien skal ifølge Planloven bidrage til ”en bære-

dygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, 
hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og 

langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisatio-
ner og foreninger vil blive inddraget i arbejdet”. Agenda 21 
Strategien er 4-årig og skal ifølge Planloven indeholde målsæt-

ninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsom-
råder: 

 

1. Mindskelse af miljøbelastningen 

2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse 

3. Fremme af biologisk mangfoldighed 

4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale 

Agenda 21-arbejde 

5. Fremme af et samspil mellem miljømæssige, trafikale, er-
hvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelses-

mæssige, kulturelle og økonomiske forhold 

 

De fem Agenda 21 indsatsområder er varetaget i Planstrategien 
generelt. Punkt nr. 1 om mindskelse af miljøbelastningen går 
igen i flere af temaerne i Planstrategien. Punkt nr. 2 om bære-

dygtig byudvikling og byomdannelse er behandlet i Planstrategi-
en under temaet om ”by og boligliv”. Punkt nr. 3 om biologisk 

mangfoldighed er primært behandlet under temaet om ”natur” 
og vil i Agenda 21 delen indgå med fokus på naturpleje og for-
midling. De øvrige indsatsområder (nr. 4 og 5), som primært 

handler om, hvordan initiativerne gennemføres, er indarbejdet 
som tværgående tema om partnerskaber. 

 

Klimasikring 
Halsnæs Kommune har fokus på klimaindsatsen. Det sker først 

og fremmest i forbindelse med tilpasning til et ændret klima 
med flere storme og mere nedbør. Stormen Bodil i december 

2013 viste med tydelighed, at der er områder i Halsnæs Kom-
mune, der har brug for en sikring mod det ændrede vejr. I 2016 

vil der blive anlagt en sluse og højvandsmur, hvor Arresøkanal 
møder Roskilde Fjord samt forhøjelse af havdiget mod Sømær-
kevej på Hanehoved. Tiltaget vil sikre de lave dele af Frederiks-

værk bymidte og boligområdet Enghaven mod oversvømmelse, 
når der er forhøjet vandstand i Roskilde Fjord. Halsnæs Kom-

mune har også flere lavtliggende bolig- og sommerhusområder, 
som er udpeget som risikoområder pga. skybrud. Ejere i disse 
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områder bliver orienteret om, hvad de selv kan gøre for at sikre 

deres bygninger mod oversvømmelser.  

På nordkysten havde stormen Bodil ligeledes store konsekven-

ser med erosion af skrænterne og ødelæggelse af kystsikrings-
anlæg mange steder. Kystsikringslagene og de private grunde-
ejere har mange steder haft et stort arbejde med at genoprette 

kystsikringsanlæggene, ligesom kommunen har brugt mange 
penge på genopretning af kystsikring på kommunale arealer.  

 

Sammen med Gribskov og Helsingør Kommuner samarbejder 
Halsnæs Kommune om et tværkommunalt kystsikringsprojekt 

for hele nordkysten, der skal være med til at mindske skaderne 
på kysten når det stormer. Ideen er blandt andet at genoprette 

kystprofilet ved at tilføre sand, så bølgernes kraft på kysten, 
ikke bliver så voldsom. Desuden vil der komme mere sand på 
strandene til glæde for besøgende og turister.   

 

Den forebyggende klimaindsats har i første omgang primært 

været fokuseret på de kommunale ejendomme, hvor Halsnæs 
Kommune er indgået i et ESCO-projekt med energirenoveringer 

for 90 millioner kr. ESCO projektet foretog sine primære inve-
steringer i 2011 med en drift og garantiperiode de næste 10 år. 
ESCO-projektets investeringer er mangesidige, og der er både 

investeret i solceller på tage, solvarme, udskiftning af ruder, 
jordvarme, efterisolering af klimaskærme og i en mere effektiv 

energiledelse, alt sammen tiltag der er med til at nedbringe 
energiforbruget. 

 

Halsnæs Kommune vil: 

 Arbejde for en øget sikring af ejendomme og værdier i 

kommunen mod klimatiske forandringer, blandt andet ved 
at sikre Frederiksværk by og Enghaven mod indtrængende 
vand fra Roskilde Fjord. 

 Samarbejde med Gribskov og Helsingør kommuner om en 
samlet kystsikringsløsning for hele den nordsjællandske 

kyst.    
 Orientere ejerne af ejendomme i lavtliggende områder i 

disse områder om, hvad de selv kan gøre for at sikre deres 

bygninger mod oversvømmelser. 
 Mindske forbruget af energi ved at arbejde for at udskifte 

lyskilderne i gadebelysningen med LED-lyskilder, når drif-
ten af gadebelysningen sende i udbud. 

 Sikre optimal anvendelse af kommunens bygninger, så vi 

sparer energi. 

 

Affald som ressource 
Halsnæs kommune ligger smukt mellem hav, fjord, skov og sø. 
Det er en glæde for de der bor her, for turrister og besøgende, 

der kommer for at nyde den smukke natur. Det er derfor væ-
sentligt at passe på vores natur og miljø i kommunen.  En måde 

at passe på naturen og miljøet ved at sørge for, at vores affald 

indsamles og behandles ordentligt. 
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 Regeringen har i 2014 vedtaget en ressourceplan, der har som 

mål at øge andelen af affald, der genanvendes i Danmark. I res-
sourceplanen er et krav om, at 50% af husholdningernes affald 

skal genanvendes i 2022. I Halsnæs Kommune er vi gode til at 
genanvende affaldet, blandt andet fordi bioaffald og papir sortes 
ved alle helårsboliger. I 2013 blev 44% af affaldet fra hushold-

ningerne således genanvendt. 

 

Mange af de ting, vi bruger i hverdagen, er fremstillet af materi-
aler, hvor der indgår metaller eller andet, der er en begrænset 
mængde af i verden. En af de globale udfordringer i dag er at 

nogle af ressourcerne er begrænsede. Ved at sortere og genan-
vende en større del af affaldet, sikrer vi, at de ressourcer, der 

stadigt er i affaldet, trækkes ud, og på den måde er med til at 
mindske ressourceknapheden.       

  

Halsnæs Kommune vil: 

 Arbejde for en bedre sortering af affaldet hos husholdnin-

gerne, så affaldet bedre kan genanvendes 
 Arbejde for at de kommunale virksomheder sortere en 

størrer del af deres affald 
 Undersøge muligheden for at anvende knuste byggemate-

rialer i stedet for råstoffer som sand og grus ved anlæg af 

stier veje og lignende.    

 

Naturpleje og formidling – særligt med fokus på sommer-

husområderne 

Halsnæs Kommune har flere større sommerhusområder med ca. 

8500 sommerhuse i alt, hvoraf ca. 10% er beboede hele året. 
De mange sommergæster, der er her for kortere eller længere 

perioder, bruger og har interesse i naturen i Halsnæs. 

  

Halsnæs Kommune har gode erfaringer med at inddrage som-

merhusejere i konkrete naturbeskyttelsesinitiativer og få dem 
involveret i miljøspørgsmål i og omkring kommunens naturom-

råder. 

 

Der lægges således op til med Agenda 21 arbejdet at få un

dersøgt, hvordan sommerhusbeboerne bruger deres boliger og 
nærområde. Dette gøres for at finde frem til, hvad der skal til 

for at skabe en mere bæredygtig brug af sommerhusområ
derne. 

 

Halsnæs Kommune vil: 

 Undersøge potentialet for naturplejetiltag i sommerhusom-

råderne. 
 Formidle kommunens store naturværdier til alle borgere og 

besøgende ved blandt andet at arrangere naturture og 
etablere friluftsanlæg med fokus på formidling af natur-
værdierne. 

 Understøtte læring i naturen og muligheder for at leve et 

sundt liv 
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Partnerskaber og borgerinddragelse 

Kommunen kan ikke løse alle udfordringer alene. Mange af tilta-
gene kræver et samarbejde mellem kommunen, borgerne og 

erhvervslivet. Halsnæs Kommune ønsker at styrke dette samar-
bejde. I forbindelse med Agenda 21-strategien er det især i for-
bindelse med indsatsen for en øget genanvendelse affald, at det 

er nødvendigt for at nå målene at samarbejde med borgere og 
virksomheder. Men også i forbindelsen med naturpleje og for-

midling er det hele ideen at samarbejde med borgerne.  

 

Der ud over arbejder Halsnæs Kommune med samarbejde på 

andre områder. Fx er vi ved at oprette lokalråd i Ølsted og To-
rup, og kommunen forsøger med nye samarbejdsformer, hvor 

lokale, frivillige kræfter. Fx får brugsret over et område, som 
det er sket i Ølsted Grusgrav, hvor en gruppe lokale ildsjæle ar-

bejde med udviklingen af en kommunalt ejet tidligere grusgrav.    

 


