
Indkaldelse af idéer og forslag
Halsnæs Kommune indkalder hermed idéer og forslag i forbindelse 
med igangsætning af ny planlægning for for Halsnæs Forsynings are-
aler ved Havnesvinget 10 i Frederiksværk

Som et led i den igangværende grønne omstilling ønsker Halsnæs Forsyning at etablere et 
varmepumpeanlæg på et areal, der ligger i tilknytning til den eksisterende genbrugsstation 
i Frederiksværk. Fjernvarmen er allerede i dag baseret på VE-brændsler som flis, træpiller 
og bioolie, men det er besluttet, at varmeproduktionen skal gøre endnu grønnere ved om-
lægning til brændselsfri produktion samt en øget andel af genbrugsvarme. Planområdet ved 
Havnesvinget ses på nedenstående oversigtskort. 

Herudover har kommunens forvaltning ‘Natur og Vej’ behov for at etablere sig i nye bygn-
ingsmæssige rammer og har fundet arealet ved Havnesvinget velegnet som ny lokation. 
Forvaltningens nye bygninger vil omfatte administrationsbygning og materielgård med værk-
steder, garager, lager osv.

Endelig vil der løbende være behov for at udvikle og forbedre rammerne for den kommunale 
affaldsbehandling, der - som resten af forsyningsområdet - gennemlever en omfattende om-
stilling til en mere miljørigtig og bæredygtig drift. I den forbindelse vil der bl.a. blive behov for 
at omlaste og sortere affaldet i flere fraktioner, og det kræver ekstra plads og nye faciliteter, 
herunder flytning af den eksisterende haveaffaldsplads.

Planområdets placering ved Havnesvinget 10 i Frederiksværk.
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En samlet planlægning for området ved Havnesvinget ses som et led i at sikre gode ram-
mer for den grønne omstilling samt synergi i driften på tværs af kommunens arbejdsom-
råder. Samlokaliseringen vil gøre det muligt at deles om en række fællesfaciliteter, som 
f.eks. vejanlæg, garager, lagerbygninger, p-pladser, anlæg til forsinkelse af regnvand mv. 

Realisering af de fremsatte ønsker forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan samt et 
tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget vil fastlægge nye rammer ift. anvendelser, 
byggemuligheder mv.

Har du idéer, forslag eller bemærkninger?
Denne indledende forhøring sker med henblik på at få input fra borgerne og andre in-
teressenter til det videre planlægnings- og beslutningsarbejde, som fortsætter hen over 
efteråret. Input fra forhøringen vil indgå i udarbejdelsen af forslagene til hhv. kommuneplan-
tillæg og lokalplan samt i den senere politiske behandling af disse. 

Når byrådet har godkendt planforslagene, vil de igen blive sendt i en offentlig høring, hvor 
der er mulighed for at komme med bemærkninger til de konkrete forslag.

Har du idéer, forslag eller bemærkninger til planlægningen og den påtænkte ændring 
af kommuneplanen, skal du skrive en mail til mail@halsnaes.dk eller sende et brev til 
Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Emnelinjen i mailen eller forsi-
den af brevet skal påføres ‘Høringssvar Havnesvinget’. 

Dit svar skal være os i hænde senest d. 2. september 2021.

Forhøringen kan også ses på Plandata på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.


