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ledes er Frederiksværk og Hundested af Airbnb kåret 

som de to bedste steder at overnatte i Danmark. Vi 

arbejder på at udvikle turismen med udgangspunkt i 

det lokale, det nære og det autentiske med hotspots i 

Liseleje, Hundested, Lynæs og Frederiksværk. 

 

Naturen og landskabet er en vigtig del af grundlaget 

for at bo og være turist i Halsnæs. Den rige natur og 

de afvekslende landskaber giver både mulighed for 

fordybelse og aktivitet. Det skal vi udnytte. Og samti-

dig vil vi sikre, at naturen også er her for fremtidens 

generationer. 

 

Kommunens rammer skal være med til at skabe det 

gode liv for alle – uanset, hvad ens behov nu er. Det 

gælder hele vejen fra vugge til grav. Derfor skal vi 

både udvikle og udbygge vores kommune og samtidig 

have fokus på at det sker nænsomt, så også de kom-

mende generationer vil opleve Nordsjællands flotteste 

natur.  

 

Steffen Jensen 

Borgmester 

Forord 
Med Strategiplan 2018 vil Halsnæs Byråd arbejde for 

en kommune i balance. Strategiplanen fastlægger ret-

ningen for de kommende års udvikling af kommunen 

og peger på de særlige udviklingsområder, som vi skal 

arbejde med. Strategiplanen er samtidig også første 

oplæg til en åben debat om den fremtidige udvikling 

af kommunen. 

 

Halsnæs Kommune har i de senere år arbejdet på at 

være det hjørne i Nordsjælland, hvor det er nærhe-

den, det autentiske og naturen, der er omdrejnings-

punkterne i forhold til at skabe en kommune, der er 

god at leve i og en kommune, hvor udvikling og re-

spekten for vores historie går hånd i hånd. 

 

I Halsnæs mærker vi nu, at det går fremad. Der er 

sket en voldsom stigning i efterspørgslen på arealer til 

boligbyggeri, ligesom byggeaktiviteten for både boli-

ger, detailhandel og erhverv er steget mærkbart. Vi 

arbejder derfor på at sikre den fremtidige byudvikling 

gennem udlæg af nye områder til både bolig- og er-

hvervsformål – og gøre det på en måde, så de under-

bygger de lokale fællesskaber. 

 

Med det nyligt etablerede Unge- og Kulturcenter og 

med placeringen af den Forberedende Grunduddannel-

se her i Halsnæs er der sat gode rammer for uddan-

nelsesmulighederne og de unges vej til arbejdsmarke-

det. En vej som vi gerne vil holde fast i.  

 

Turismen blomstrer i Halsnæs, og vi ligger helt i front, 

når det drejer sig om det nære og det personlige. Så-





blandt andet bæres af de lokale foreninger og instituti-

oner. 

 

Følgende emner vil i øvrigt indgå i revisionen til den 

kommende Kommuneplan 2021: 

 

Ny Planlov 

Planloven blev ændret markant i juni 2017, og en 

række ændringer her og senere ændring vedr. kystbe-

skyttelse m.m. omfatter Halsnæs Kommune. 

 

Statslige interesser og anden overordnet plan-

lægning 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet statens Oversigt 

over nationale interesser i kommuneplanlægning, hvor 

en række emner vedrører Halsnæs Kommune 

 

Fingerplan 2017 og landsplandirektiver 

Som opfølgning på den ændrede planlov er der arbej-

det med en række landsplandirektiver samt udarbej-

det en ny Fingerplan for hovedstadsområdet. En ræk-

ke ændringer og muligheder omfatter Halsnæs Kom-

mune. 

Pr. juni 2018 udestår en række af landsplandirektiver-

ne stadig, ligesom oplægget til en ny fingerplan heller 

ikke er kendt endnu. Men de vil handle om mulighed 

for udlæg af nye sommerhusområder, detailhandels-

bestemmelser – herunder udlæg af aflastningscentre, 

boligrummelighedsændringer som nogle af de større 

emner. 

 

 

Om planstrategien 
Revision af Kommuneplan 2013 

I henhold til Planloven skal der udarbejdes en plan-

strategi hvert fjerde år. I den besluttes, om kommu-

neplanen skal revideres helt eller delvist. 

 

Byrådet lægger med Planstrategi 2018 op til, at der 

foretages en delvis revision. Det betyder, at nogle te-

maer fra Kommuneplan 2013 kun tilrettes jævnfør 

ændret lovgivning med mere, mens andre temaer re-

videres mere omfattende, ligesom nye emner kan til-

føjes. 

 

Strategien er bygget op over fire hovedtemaer, der 

hver er inddelt i mindre emner. Emnerne har et helt 

eller et halvt opslag i strategiplanen. De fire temaer 

er: 

 

- By og bolig 

- Erhverv og uddannelse 

- Natur og landskab 

- Fritid og turisme 

 

Strategien og den efterfølgende kommuneplan skal 

blandt andet tage udgangspunkt i, at befolkningssam-

mensætningen i Halsnæs forandres i de kommende 

år. Der er udsigt til en ændret befolkningssammen-

sætning, hvorved der vil blive behov for en større va-

riation af boliger og boligstørrelser. 

 

Strategien tager også udgangspunkt i nogle af de for-

hold, der i særlig grad kendetegner Halsnæs. De nære 

fællesskaber, som findes i vores lokalmiljøer, og som 



Udlæg af nye arealer til byzone 

Halsnæs Kommune arbejder konkret på mulighederne 

for at udlægge nye områder til boligformål for at imø-

dekomme den klart øgede efterspørgsel på attraktive 

arealer – også i en forventning om en fortsat stærk 

søgning efter sådanne arealer i kølvandet på det nye 

sygehus i Hillerød. 

 

Turisme 

Halsnæs Kommune arbejder for at udvikle turismen 

med udgangspunkt i kommunens vision og de lokale 

attraktioner. Omdrejningspunkterne for udviklingen – 

herunder nye overnatningsmuligheder – er først og 

fremmest Liseleje, Hundested, Lynæs og Frederiks-

værk. 



Bystruktur – sammenhængende by 

Bæredygtige lokalmiljøer skabes, når mange af os kan 

leve vores liv lokalt. Når vi har lokale arbejdspladser 

og et levende butiksliv i vores lidt større byer, og når 

vi kan få det vi skal bruge tæt på. 

 

Vores byer skal være levende og attraktive og bymid-

terne skal rumme de funktioner, der betjener mange 

brugergrupper som f.eks. bibliotek, offentlige instituti-

oner og kulturelle tilbud. Det skal være nemt for alle 

borgere at bruge disse tilbud, og vores infrastruktur 

skal understøtte dette. Det betyder, at der skal være 

gode transportforbindelser mellem vores lokalområ-

der, og vores bymidter og vi vil arbejde for at der er 

gode vej-, gang- og cykelforbindelser på kryds og 

tværs gennem hele kommunen, der understøttes af 

den offentlige trafik. 

 

Når vi udlægger og planlægger bolig- og erhvervsom-

råder og ved placering af nye større anlæg, offentlige 

institutioner, skoler m.v., skal klimavenlige transport- 

forbrugs- og fritidsforhold indtænkes. Vi vil planlægge 

og sikre arealer til fælles brug og fysisk udfoldelse.  

 

Alle borgere i kommunen skal have mulighed for at 

føre et sundt liv. I kommunen er der nem adgang til 

at udfolde sig i naturen, og alle boligområder i kom-

munen ligger tæt på grønne områder, hvad enten det 

er skov, kyst, marker eller parker.  

Det er afgørende at vi fortsat sikre god og nem ad-

gang til områderne, og at der for eksempel er marke-

rede ruter til løb, naturoplevelser, kulturoplevelser el-

ler aftenture i landskabet.  

By 
Nærhed er et centralt begreb i Halsnæs. Vi sætter pris 

på det nære fællesskab og den nære velfærd, og vi 

ved, at de to går hånd i hånd. I Halsnæs ønsker vi 

derfor at videreudvikle vores lokalmiljøer over de 

kommende år og sikre deres fremtidige bæredygtig-

hed. De enkelte byer og lokalområder har deres sær-

præg, og det skal vi understøtte når vi planlægger, 

udvikler og bygger. 

 

Butiksstruktur 

Vi vil skabe bymidter og lokalcentre, der danner ram-

mer om de nære fællesskaber og hverdagslivet. Der-

for er det vigtigt at vi understøtter vores bymidter, så 

de fortsat er levedygtige. I øjeblikket er tendensen 

desværre at flere og flere butikker i bymidterne luk-

ker, og vi står overfor at skulle gentænke vores by-

midter.  

 

Aktivitet skaber mere aktivitet, og derfor skal ram-

merne være til stede for foreninger, borgere og ild-

sjæle til at skabe flere aktiviteter og events i bymid-

terne og på den måde være med til at sikre levedygti-

ge og oplevelsesrige bymidter, hvor borgerne naturligt 

har lyst til at mødes både for at handle og for at ople-

ve det lokale kultur- og foreningsliv.  

 

I vores lokalcentre skal der være mulighed for at købe 

sine dagligvare – nye dagligvarebutikker skal være 

med til at understøtte lokalområdet og skal derfor lig-

ge i områderne og ikke ude langs hovedvejene eller i 

aflastningscentrer. 

 



Vi vil 
 Sikre sammenhængende og bæredygtige 

byer 

 

 Skabe mulighed for nærhed og fælles 

skaber 

 

 Sikre befolkningen optimale muligheder 

for at opleve naturen i hverdagen 

 

 Sikre at borgerne inddrages i planlæg- 

 ningen af deres lokalområder 

 

 Styrke Frederiksværk og Hundested  

bymidter som handelscentrum  

 

 Arbejde strategisk med butiks- og han-

delslivet  



nye områder stilles der skærpede krav til håndtering 

af regnvand. Vi vil derfor i planlægningen arbejde med 

højvandssikring og sikring ved 100-års hændelser. 

 

Boligformer 

Vi vil sikre et bredt og varieret udbud af boligtyper, 

som skal understøtte bæredygtige lokalmiljøer og by-

er.  

 

Vores boliger skal have gode miljømæssige og arkitek-

toniske kvaliteter og være en blanding af private ejer- 

og lejeboliger og almene boliger. Boliger til særlige 

grupper f.eks. ungdomsboliger og seniorboliger skal 

ligeledes være en del af vores lokalområder og byer.  

Bolig 
I Halsnæs sætter vi det nære fællesskab i centrum. 

Skole, plejecentre, daginstitutioner, foreningsliv og 

den skønne natur er lige uden for døren i vores små 

og lidt større bysamfund. Det giver trivsel, tryghed og 

sammenhængskraft.  

Selv om mange af os pendler til arbejde, uddanner os 

i København eller besøger venner i Hillerød, så lever vi 

stadig livet lokalt. 

 

Vores fysiske planlægning skal danne rammen om 

hverdagslivet, og inddragelse af borgerne skal være 

en naturlig del af processen. 

 

Nye boligområder 

Når vi planlægger for både gamle og nye boligområder 

skal byfortætning og by-omdannelse prioriteres frem 

for at inddrage større nye områder i det åbne land. I 

den tætte by er der god mulighed for variation i bolig-

massen og hermed også for en bredere beboersam-

mensætning med plads til alle generationer og familie-

typer. 

Der skal løbende arbejdes med at sikre, at de nødven-

dige og rigtige arealer er til stede for by- og boligud-

vikling. Vi vil arbejde for en diversitet i beliggenheder-

ne og sikre, at når der udpeges nye boligområder ta-

ger vi højde for, at den nødvendige infrastruktur er til 

stede både i form af kollektiv trafik og ved vej- og sti-

anlæg. 

 

I Halsnæs ligger flere store bolig- og sommerhusom-

råder lavt, og de er derfor sårbare over for øget ned-

bør og stigninger af havspejlet. Ved planlægning af 



Vi vil 
 Arbejde strategisk med forskellige boligtyper  

 

 Planlægge for blandede områder med fleksible 

boliger  

 

 Skabe nye klimavenlige boligområder 

 

 Skabe boligområder af høj arkitektonisk  

 kvalitet 

 

 Fortætte frem for at inddrage mere natur til  

 byformål 

 

 Fremtidssikre vores boligmasse 

 

 Vedvarende energi og bæredygtighed skal  

 kendetegne vores boligområder 

 

 Adgang til naturen er en del af vores bolig 

 områder  



ning på nye og kreative måder. Kulturarven medtænk-

tes i en lang række sammenhænge og søges indarbej-

det hver gang der skal ske vedligehold og anlæg af 

bygninger, grønne arealer og infrastruktur i Frederiks-

værk. Derved bliver industrihistorien meget nærvæ-

rende og brugbar for byens borgere i deres daglige liv. 

  

Kulturarv 
Kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger 

I Halsnæs er vi bevidste om, hvor vi kommer fra, og 

derfor har både vores fiskeri- og kysthistorie samt vo-

res industrihistorie en stor betydning for vores identi-

tet. Det er derfor vigtigt, at vi passer på vores kultur-

arv og værner om vores mange fine kulturmiljøer og 

bevaringsværdige bygninger. 

 

Industrikulturen omfatter kanalerne samt en lang 

række bevaringsværdige og fredede bygninger, som 

tilsammen vidner om 250 års historie, med Frederiks-

værk som Danmarks første fabriksby. 

 

Vores fælles kulturarv skal fortsat være en drivkraft 

og en ressource som er med til at binde Halsnæs sam-

men. 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 og tiltrække nye 

borgere.  

 

Brugen af og livet langs vores kyster er en vigtig del 

af vores historie. Helt tilbage til vikingetiden har ky-

sterne været en vigtig del af livet i Halsnæs. Der fin-

des flere fine kulturmiljøer er vidner om vores brug af 

kysten. 

 

Stålsat By  

Siden 2014 har vi arbejdet på at realisere Stålsat By 

projektet, som skal binde Frederiksværk sammen.  

Det har betydet, at kulturarven har fået en fremtræ-

dende plads i forbindelse med kommunens planlæg-



Vi vil 
 Sikre at den fysiske planlægning, byomdan- 

 nelse og byfortætning sker med respekt for  

 byernes historie 

 

 Værne om og tydeliggøre vores mange fine  

 kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger 

 

 Sikre kvalitet inden for restaurerings- og beva-

ringsarbejdet gennem en aktiv og borgerind- 

 dragende lokalplanlægning  

 

 Sikre arkitektoniske løsninger af høj kvalitet, 

som kan sameksistere med vores kulturmiljøer 

 

 Formidle kommunens kulturarv, så værdierne 

bliver synlige og levende  

 

 Sikre, at de bevaringsværdige bygninger  

fortsat bruges aktivt  



Vi oplever en udvikling og stigende opmærksomhed 

rettet mod vores virksomheder. Flere kommer på be-

søg og ønsker at samarbejde med virksomhederne, og 

vores virksomheder begiver sig ud i verden med det 

de gør allerbedst. Og verden kommer til Halsnæs. Der 

er efterspørgsel på flere erhvervsarealer, hvor virk-

somheder kan udvide eller starte noget nyt. Vi skal 

holde fast i den positive udvikling og de muligheder, 

som bliver skabt heraf.  

Erhverv og uddannelse 
For os er samarbejdet mellem kommunen, erhvervsli-

vet og uddannelsesinstitutioner, der hvor vi skal finde 

de bedste løsninger for udviklingen. En udvikling, der 

bygger på gensidighed i vores forventninger, samar-

bejder og krav til hinanden. Vi mener, at et godt er-

hvervsliv og gode uddannelser også hænger sammen 

med en god digital og trafikal infrastruktur, attraktive 

bosætningsmuligheder og udviklingen af vores byer og 

lokalsamfund.  

 

Det gør vi fordi erhvervslivet og vores uddannelsesin-

stitutioner er afhængige af dem, som har lyst til at 

arbejde eller tage en uddannelse her. Vi gør det også 

fordi vi tror på, at hvis man først får øjnene op for alt 

det Halsnæs kan byde på, så får man lyst til at blive.  

 

Uddannelse  

Vores unge i Halsnæs er en del af vores fælles frem-

tid. Derfor er vores fokus på at skabe et solidt funda-

ment for deres muligheder i fremtiden. Uddannelse er 

en del af det fundament, og skal være et naturligt 

valg for de unge. Vi skal sikre at mulighederne, til-

gængeligheden og rammerne også understøtter det 

valg.   

 

Unge- og Kulturcenteret, den Forberedende Grundud-

dannelse og Frederiksværk Gymnasium er institutio-

ner, som skal være med til at give de unge de bedste 

forudsætninger for deres fremtidige arbejdsliv.  

  

Erhverv 



Vi vil 
 Arbejde for at alle unge i Halsnæs får en uddannelse 

 

 Skabe gode rammer og betingelser for uddannelsesinstitu- 

tionerne 

 

 Sikre et strategisk samarbejde med uddannelsesinstitutionerne  

 

 Samarbejde med erhvervslivet  

 

 Skabe gode rammer for innovation og nytænkning  

 

 Forsætte det strategiske samarbejde med erhvervslivet 



med nabokommunerne og staten og sammen udpege 

særlig sårbar natur. Landskabet og naturen er beskyt-

tet af en række bestemmelser for skov, natur, værdi-

fuldt landskab, økologiske forbindelser med mere.  

 

Nye samarbejder 

Nye samarbejdsformer på naturområdet er også et 

fokuspunkt i det fremtidige arbejde med naturforvalt-

ning i Halsnæs Kommune. Vi vil derfor have et øget 

fokus på fællesskaber i form af samarbejder med bor-

gere og foreninger, som f.eks. kogræsserforeninger, 

høslet-laug og ”Kaffe med udsigt”-arrangementer, 

som tilsammen skaber bevidsthed, viden og omsorg 

for naturværdierne i de Halsnæske landskaber.   

 

Initiativretten til etablering af nye samarbejder gælder 

begge veje. Borgere, foreninger og virksomheder er 

meget velkomne til at henvende sig i forhold til at 

etablere nye samarbejder med kommunen, både på 

naturområdet, men også på andre områder som kul-

tur, bæredygtighed og miljø.  

 

Natur og landskab 
Naturen og landskabet i Halsnæs Kommune er unik og 

indeholder mange værdifulde naturområder som for 

eksempel Arrenæs, skrænterne ved Roskilde Fjord og 

Melby Overdrev.  

 

Landskabet og naturen er fælles værdier, og det er 

vores fælles ansvar at udvikle og beskytte dem. Den-

ne udvikling er afhængig af et samarbejde mellem 

kommunen og private initiativer fra lodsejere, virk-

somheder og borgere. 

 

Halsnæs Kommune rummer den største variation af 

dyre- og planteliv af alle sjællandske kommuner. Vi 

mener, at denne artsrigdom forpligter - og vi vil som 

følge heraf redegøre for hvilke områder, arter og na-

turtyper vi planlægger at fokusere indsatsen på i 

fremtiden.  

 

Benyttelse og beskyttelse 

Benyttelse og beskyttelse af naturværdierne er cen-

trale fokusområder for os, og derfor arbejder vi både 

med formidling og oplysning, samtidig med at vi be-

skytter og registrerer natur og arter.  

 

I forbindelse med den kommende Kommuneplan er 

Halsnæs Kommune sekretariat for hele Nordsjælland 

med henblik på at udarbejde Grønt Danmarkskort. 

Derved kan indsatsen målrettes yderligere i et samar-

bejde med vores grønne samarbejdspartnere i kom-

munen.  

 

I forhold til naturbeskyttelse vil vi fortsat samarbejde 



Vi vil 
 Sikre biodiversiteten og artsmangfoldigheden mod  

 tilbagegang  

 

 Øge fokus på formidlingen af den sjældne natur og 

artsmangfoldigheden samt fortsat sikre gode  

 adgangsforhold til naturen med tilgængelighed som  

 et af de bærende elementer 

 

 Fortsætte den fokuserede og evidensbåren pleje og 

  naturforvaltning med henblik på at sikre plante- og 

 dyrelivet i Halsnæs med særlig fokus på kyst- og  

 fjordnaturen  

 

 Sikre det fælles ansvar og fokusere på nye samar-

bejdsformer med borgere, foreninger og virksomheder 



sempel aflaste kloakkerne ved lokale LAR-løsninger 

(Lokal Afledning af Regnvand), og de kan sikre deres 

ejendomme mod oversvømmelse ved skybrud ved ek-

sempelvis at etablere dræn, faskiner og højvandsluk-

ker.  

 

Fremadrettet vil vi sikre, at klimatilpasningen, sam-

men med andre tiltag, skal sikre ejendomme, virk-

somheder, infrastruktur i mange år frem.  

Klimatilpasning 
De senere år har medført mere ekstremt klima i form 

af intense skybrud, stigende havvandsspejl, øget risi-

ko for storme og deraf følgende risiko for stormflod. 

Som følge heraf skal vi være på forkant med klimatil-

pasning, fordi vi har en særlig udfordring i forhold til 

at kommunen er omgivet af vand.  

 

De seneste års storme er gået hårdt ud over vores 

kyster har givet anledning til et tværkommunalt sam-

arbejde mellem Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Det 

er et samarbejde vi forsat vil holde fast i for at sikre 

kystbeskyttelsen af de udsatte kyststrækninger.  

 

Bygninger, afløbssystemer, veje og andre anlæg er 

typisk konstrueret til at blive brugt over lang tid. Der-

for er det vigtigt, at vi tager højde for de kommende 

øgede mængder nedbør når vi nyanlægger og renove-

rer. I den fysiske planlægning vil vi arbejde for at væ-

re på forkant med udviklingen og opnå de bedst muli-

ge løsninger. 

 

Vi vil have fokus på at reducere de nuværende mæng-

der CO2 udslip - både hvad angår husholdninger, virk-

somheder og i offentligt regi. Af konkrete tiltag kan 

nævnes bedre isolering af bygningsmassen og under-

støttelse af mere effektiv kollektiv trafik. 

 

Arbejdet med klimatilpasningen er et fælles anliggen-

de, hvor alle parter skal gøre deres del for at sikre sig 

bedst muligt. Udover myndigheder som stat og kom-

mune er borgere, boligselskaber og virksomheder vig-

tige aktører i klimatilpasningsarbejdet. De kan for ek-



Vi vil 
 Sikre klimavenlige tiltag i forbindelse med den 

 fysiske planlægning, som kan medvirke til at sikre  

 os mod stigende vandmængder og samtidig skabe  

 attraktive byer og naturområder 

 

 Indtænke de stigende mængder vand som en  

 rekreativ ressource  

 

 Arbejde for et bredt samarbejde mellem kommunen, 

borgere, virksomheder og foreninger, når der skal  

 findes løsninger på vores fælles klimaudfordringer 

 

 Forsætte vores arbejde med at reducere CO2 udled- 

 ningen 



Infrastruktur 
Halsnæs har en fantastisk beliggenhed med vand på 

tre sider. Det betyder, at der kun er en side til trafik-

forbindelserne ud af kommunen – med mindre man vil 

sejle. Derfor er det vigtigt for os, at trafikforbindelser-

ne er gode, effektive, klimavenlige og leder de rigtige 

steder hen. 

Vi vil arbejder aktivt for at forbedre trafikforbindelser-

ne til kommunen – både vejene og den kollektive tra-

fik. I samarbejde med de øvrige nordsjællandske 

kommuner arbejder vi for at få motorvejene ført helt 

frem til Hillerød/Helsinge og til Frederikssund. Vi øn-

sker også vejene udbygget helt frem til Kregme. 

I Halsnæs Kommune vil vi arbejde for, at trafikken 

bliver mere klimavenlig. Her tænkes især på pendlin-

gen og den kollektive trafik, hvor vi især vil forbedre 

togbanen til Hillerød med flere og hurtigere tog og 

bedre forbindelser mod København. 

Den lokale infrastruktur er vigtig, og omfatter såvel 

veje, cykel- og gangstier og de lokale buslinjer samt 

den digitale infrastruktur, som bliver stadig vigtigere i 

forhold til vores arbejde, uddannelse og sociale og 

kulturelle forhold. 



Vi vil 
 Arbejde for at pendlingen sker stadig mere klimavenligt 

 

 Arbejde for, at den digitale infrastruktur forbedres 

 

 Arbejde for, at der er gode og sikre trafikforbindelser – 

såvel i som ind og ud af kommunen 

 

 Arbejde for gode og sikre cykel- og gangstier 



ning i , sommerhuse, airbnb, pensionater og camping-

pladser som er  knyttet til vores lokale oplevelser  og  

aktiviteter.  

 

Turisme 
Halsnæs er den hemmelige turismeperle i Nordsjæl-

land. Her er lidt mere råt, lidt mere autentisk og lidt 

mere lokalt og hyggeligt. 

Halsnæs rummer store mængder rå og autentisk na-

tur, der omkranses af en vild og smuk kyst med alt fra 

stejle skrænter, storslåede udsigter til lavvandede vi-

ge og blomstrende strandenge. Området er fantastisk 

til blandt andet cykel-, gå- og løbeture samt sejlads. 

 

Vores kyster byder på badeferie på Den Danske Rivie-

ra, oplevelsesrige havne og rekreative sommerhusom-

råder. Vi vil udvikle strandferien i badebyen Liseleje 

med de historiske pensionater, i vandsports-mekkaet i 

Lynæs med sejlads og surfing, og i de fine naturområ-

der langs Roskilde Fjord. 

 

I Halsnæs vil vi bygge videre på det lokale mad og det 

lokale kunsthåndværk som to særlige stedbundne at-

traktioner. Spisekammer Halsnæs og de mange kunst-

håndværk blandt andet i kulturhavnen i Hundested 

danner rammen for udviklingen af dette. 

 

I Halsnæs vil vi arbejde videre med den rå og autenti-

ske historie, som skal komme helt tæt på Frederiks-

værk, hvor byens historiske forbindelse til jernet og 

krudtet har sat sig spor overalt. Der arbejdes gennem 

projektet Stålsat By på at bruge historien aktivt i nuti-

den og til at lade historien sætte sine spor. 

 

Vi vil arbejde for, at man som turist i Halsnæs oplever 

at komme tæt på det lokale og oplever den stemning, 

der er os. Vi vil understøtte mulighederne for overnat-



Vi vil 
 Udbygge turismeoplevelser med fokus på det rå og  

 autentiske 

 

 Forsat understøtte nye gode overnatningsmuligheder  

 

 Understøtte en udvikling af Lynæs til et center for  

 alle former for aktiviteter på og omkring vandet 

 

 Understøtte udviklingen af vores kultur- og håndværk  

 

 Udvikle badestrandene og badebyen Liseleje 

 

 Sikre at industrihistorien bliver synlig i alle relevante  

 sammenhænge i Frederiksværk 

 

 Arbejde sammen med Visit Nordsjælland om at  

 forankrenationalparken Kongernes Nordsjælland  

 i Halsnæs 

 

 Arbejde for et styrket samarbejde med turisme- 

 erhvervene  



kendte steder.  

 

Arrenæs er et af de mindst lysforurenede steder i 

Nordsjælland og derfor laver vi tiltag som ”Se-

stjernerne”. Vi vil forsat arbejde for flere stille tiltag. 

 

Hvide Klint udvikles til et rekreativt sted med bålhytte, 

soppesti i vandkanten, badebro, hyttefade, hvor man 

kan opleve fjordens dyreliv og informative plancher. I 

Kappelhøjfredningen vil man snart kunne bevæge sig 

rundt i store områder med genskabt natur, mens kø-

erne græsser som i gamle dage.   

 

Vi vil fortsat understøtte gode rammer for rekreative 

oplevelser som f.eks. Lyn-X open, vinterbadning, fri-

luftsscene, strandliv og geocaching.   

Rekreative oplevelser 
Vi vil øge lysten til at træde ud i naturen og arbejde 

med nye initiativer, som skal være med til at vække 

nysgerrigheden for vores natur. 

 

Halsnæs fantastiske natur og landskab giver et utal af 

muligheder for at udfolde sig rekreativt. Regionale sti-

systemer giver mulighed for at gå og cykle langs ky-

sten , og  mange lokale mountainbike-, ride-, gang- 

og cykelstier giver mulighed for at komme helt tæt på 

naturen på mange forskellige måder og opleve den 

indefra. 

 

Vi vil arbejde for at styrke de mange muligheder for at 

opleve vandet. I fjorden er der havsheltere og oplevel-

sesbøjer, og til dem, der bevæger sig lige over vand-

linjen, udarbejdes kajakkort.  

 

Vi arbejder for at gøre oplevelserne på land bedre – 

dels fra udsigtspunkter, men også fra strandkanten. 

Sø, kanal og rørskove opleves fra kanalstierne og de 

særlige trampebroer ved Arresø og bag gymnasiet, 

hvor man kan bevæge sig helt ud i områder, hvor det 

ellers ikke er muligt at komme.  

 

Der er mange gode bademuligheder – flere med Blå 

Flag, som bruges året rundt. Om vinteren er der mu-

lighed for de badende at smutte en tur i sauna flere 

steder i kommunen. 

 

Vi laver tiltag til dem, der er til de mere stille oplevel-

ser: Vi udvikler vores ”Kaffe med udsigt”-ture med 

gode fortællinger omkring de lokale særlige og mindre 



Vi vil 
 Udvikle vores naturoplevelser  

 

 Genskabe noget af den tabte egnskarakteristiske natur  

 

 Sikre nem adgang til vores rekreative oplevelser 

 

 Bruge vores smukke landskab aktivt 

 

 Hav og kyst oplevelserne skal styrkes 



Forslag til kommuneplantillæg, der arbejdes på 

pr. juni 2018: 

 

Tillæg nr. 24 for Torup Syd 

Nyt boligområde i det sydvestlige hjørne af Torup. 

Blandt bebyggelse 

 

Tillæg nr. 25 for Østervig i Kregme 

Nyt boligområde ved Østervig med tæt-lav boliger 

 

Tillæg nr. 26 for Elmegård ved Vinderød 

Nyt boligområde nord for Vinderød med tæt-lav boli-

ger i kupperet terræn 

 

Tillæg nr. 27 for Nyt erhvervsområde ved Industri-

område Nord 

Nyt erhvervsområde i tilknytning til Industriområde 

Nord i Frederiksværk 

 

Alle ovennævnte tillæg afventer beslutning vedr.  

rummelighed efter sommeren 2018, før der  

Udarbejdes forslag. 

Vedtagne kommuneplantillæg: 

 

Tillæg 1 For Hundested bymidte 

Tillæg 2 For klimatilpasningsplan 

Tillæg 4 For vandtemaerne 

Tillæg 7 For bevaringsværdige bygninger 

Tillæg 8 For solvarmeanlæg ved Hundested Varme-

værk 

Tillæg 9 For erhvervsområde ved Ullerup Skovvej 

Tillæg 10 For Hundested kulturhus 

Tillæg 13 For Kregme Center 

Tillæg 14 For Nyvej i Asserbo 

Tillæg 15 For solcelleanlæg ved Evetofte 

Tillæg 16 For et område på Læssevejen 

Tillæg 17 For en dagligvarebutik på Nørregade 

Tillæg 18 For en ejendom på H.J. Henriksens Vej i 

Ølsted 

Tillæg 20 For Kregme Lokalcenter 

Tillæg 21 For Kregme Gl. Skole 

Tillæg 22 For flere anvendelsesmuligheder ved Mølle-

kildegård 

Tillæg 23 For et område ved Isefjorden 

For A. Henriksen Shipping A/S 

VVM for HOFOR’s regionale vandindvinding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planlægning siden vedtagelsen af kommuneplan 2013 



06.31 for et område på Skåninggårdsvej vedtaget ok-

tober 2016 

07.38 for et sommerhusområde ved Ølsted Nord-

strand vedtaget december 2017 

07.39 for en ejendom på H.J. Henriksensvej i Ølsted 

vedtaget juni 2016 

08.9 for Medborgerhus i Hundested vedtaget februar 

2014 

08.11 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk 

vedtaget oktober 2014 

08.12 for boliger på Læssevejen i Hundested vedtaget 

september 2015 

08.14 for Baltic Shipping vedtaget marts 2018 

08.15 for Aldi Hundested vedtaget marts 2018 

10.5 for Kikhavn vedtaget marts 2014 

10.6 for boliger på Sverkilstrupvejen i Torup vedtaget 

september 2015 

Rekreative oplevelser 
Vedtagne lokalplaner: 

 

Tillæg 1 til 53 for erhvervsområde ved Ullerup Skov-

vej vedtaget oktober 2014 

Tillæg 1 til 61 for vindmøller ved Torup vedtaget 

april 2015 

Tillæg 1 til 84 for en golfbane ved Torup vedtaget 

januar 2018 

Tillæg 1 til 01.13 og 01.18 for Asserbo lokalcenter 

vedtaget september 2015 

01.34 for Liseleje vedtaget august 2014 

01.43 for solcelleanlæg ved Evetofte vedtaget oktober 

2015 

01.44 for et sommerhusområde på Lisegårdsvej ved-

taget oktober 2016 

01.42 for Melby Renseanlæg vedtaget marts 2015 

03.9 for Enghaveskolen vedtaget november 2014 

Tillæg 1 til 04.52 for Nørregade i Frederiksværk vedta-

get august 2014 

04.76 for Allégade Nord vedtaget september 2015 

04.77 for Hanehoved erhverv syd vedtaget september 

2015 

04.78 for butik og boliger i Nørregade i Frederiksværk 

vedtaget januar 2016 

04.80 for Bakkegaderne vedtaget september 2016 

06.28 for Naturcenter Auderød Havn vedtaget oktober 

2016 

06.29 for ny anvendelse af Auderødlejren vedtaget 

maj 2016 

06.30 for en del af Kregme Lokalcenter vedtaget sep-

tember 2016 

 



Lokalplan 09.4 for Vibehus Børnehave 

Ændring til boligformål 

Lokalplan 09.5 for Lynæs 

Bevarende lokalplan for det gamle Lynæs 

Lokalplan 09.6 for Skolen ved Havet 

Udvidelsesmuligheder for skole i Hundested 

Lokalplan 10.7 for Torup Syd 

Nyt boligområde med blandede boligtyper i den syd-

vestlige del af Torup 

 

Aflyste lokalplaner: 

 

96 for boliger ved Valnøddevej aflyst september 2015 

01.22 for Lisegården aflyst oktober 2014 

01.40 for Melbylejren aflyst juli 2015 

04.16 for Allégade Nord aflyst september 2016 

04.30 for et område øst for Jernbanegade aflyst sep-

tember 2016 

04.40 for en bebyggelse i Valseværksgade aflyst sep-

tember 2015 

04.64 for en boligbebyggelse i Tscherningsgade aflyst 

september 2016 

06.21 for Kregme Bydelscenter aflyst september 2016 

06.27 for en butik i Kregme aflyst december 2015 

09.2 for Hundested Børnehus aflyst januar 2018 

Forslag til lokalplaner der arbejdes på pr. juni 

2018: 

 

Lokalplan 02.22 for Elmegård – Vinderød Nord 

Tæt-lav boliger og fællesanlæg nord for Vinderød 

Lokalplan 03.11 for Erhvervsområde Nordvest 

Erhvervsområde vest for Industriområde Nord med 

indtænkning af regnvandsløsninger 

Lokalplan 04.75 for Torvegade – Trekantområdet 

Etageboliger med central placering i bymidten og 

samspil med Torvet 

Lokalplan 04.81 for Nordmolen og opfyldt område 

Sikring af sti på Nordmolen samt opfyldt område til 

erhvervsformål 

Lokalplan 04.82 for Frederiksværk Lystbådehavn 

Forskellige nye muligheder i lystbådehavnen 

Lokalplan 04.83 for Åsebro 71 

Tæt-lav boligprojekt som afrunding af boligområde 

Lokalplan 04.84 for Mariagårdsvej 

Boliger med fokus på seniorer på sidste uudnyttede 

areal på det gamle Hanehoved 

Lokalplan 05.10 for boliger på Skovfogedlodden 

Boliger til folk med særlige behov 

Tillæg nr. 1 til lokalplan 06.26 for Kregme Syd 

Ændrede muligheder for tagmaterialer og hegning 

Lokalplan 06.32 for tæt-lav boliger på Tårnvænget 

Tæt-lav boligprojekt i et af boligområderne i Kregme 

Syd 

Lokalplan 06.33 for tæt-lav boliger ved Kregme Kir-

ke 

Mindre tæt-lav projekt i tilknytning til Skibsvænget 

Lokalplan 06.34 for Østervig 

Tæt-lav boliger ved Østervig i tilknytning til Kregme 

Syd 




