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Hvorfor laver vi et kommuneplantillæg? 
Al fysisk planlægning er reguleret af Planloven. Dvs. forhold om områders anvendelse til 
f.eks. byggeri, offentlige institutioner osv. 

I kommunerne styres den overordnede fysiske planlægning gennem kommuneplanen. Der 
skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøres en 
strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde en beslutning om enten at 
kommuneplanen skal revideres, at der skal foretages en revision af kommuneplanens 
bestemmelser for særlige temaer eller områder i kommunen, eller at kommuneplanen 
vedtages for en ny 4 års periode. 

I løbet af fireårsperioden kan der dog opstå situationer, hvor kommuneplanen ikke rækker. 
Her er det så muligt at lave et tillæg til kommuneplanen. Tillægget muliggør en ændring af 
anvendelsesmulighederne for lige præcis det område, der er aktuelt. 

Hvordan kan du være med, når vi laver et kommuneplantillæg? 
Loven sikrer, at du som borger kan være med til at bestemme udviklingen i din by eller dit 
lokalområde. Derfor laver vi først et forslag til det nye tillæg. Det sendes i høring i en 
periode, hvor du så har mulighed for at komme med dine kommentarer til det. 

Samtidig sender vi også forslaget til ministerier, styrelser med videre, der skal have 
mulighed for at se forslaget. De har også mulighed for at komme med bemærkninger, 
indsigelser eller ændringsforslag til forslaget. 

Når høringen er slut, bliver forslaget og alle de modtagne indlæg igen behandlet af Byrådet. 
Derefter vedtager Byrådet tillægget endeligt. 

Tillæggets baggrund 
Baggrunden for tillægget er, at Halsnæs Forsyning ønsker at etablere et nyt 
varmepumpeanlæg til fjernvarmeforsyningen i Frederiksværk med til hørende tekniske 
installationer. Samtidig ønsker Halsnæs Kommune at flytte materielgården ud fra bymidten 
til området og dermed samle materielgård, varmeforsyning og genbrugsplads et sted med de 
fordele, det kan have. 

Tillæggets formål og indhold 
Formålet med tillægget er, at udvide anvendelsesmuligheden for området til også at omfatte 
varmeforsyningsanlæg og materielgård, øge bebyggelsesprocenten til 25 samt give mulighed 
for højere byggeri, tekniske installationer samt en varmeakkumuleringstank på 25 meter. 

Miljøvurderingsloven - VVM 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - 

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 – miljøvurdering af konkrete projekter (VVM). 

Projektet er screenet, og det er vurderet, at det ikke udløser en VVM-rapport. 

Lov om Miljøvurdering – planer og programmer 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) - 

Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 – miljøvurdering af planer og programmer. 

Planen er screenet, og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport. 

Klima 
Området rummer enkelte lavninger/bluespots, hvor vand vil samle sig naturligt ved regnvejr. 
De vurderes ikke at være problematiske i forhold til områdets fremtidige indretning og 
anvendelse. 

I forhold til havstigning vil området blive reguleret således, at tekniske anlæg minimum er i 
kote 2,6, hvilket svarer til sikringskoten for de diger, der beskytter byen i øvrigt. 
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Natura-2000 og bilag IV-arter 

Jævnfør bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages 
en vurdering af, om projektet kan have en væsentlig påvirkning på et Natura 2000-område 
eller kan medføre beskadigelse af yngle- og rasteområder for såkaldte bilag-IV arter.  

Natura-2000 
Det nærmeste Natura 2000 område er ’Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose’, der ligger ca. 
1 km nordøst for planområdet. Endvidere ligger Natura 2000 området ’Roskilde Fjord’ ca. 3 
km mod syd.  

Som følge af afstanden til de nærliggende Natura 2000 områder og karakteren af de 
mellemliggende arealer, der bl.a. omfatter områder med havneindustri/stålvalseværket og 
Frederiksværk bymidte, vurderes det, at planlægningen for nye offentlige tekniske formål 
ved Havnesvinget hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre 
forstyrrende påvirkning af Natura 2000 områder.  

Bilag IV-arter 
Der er foretaget en besigtigelse af lokalplanområdet og de nære områder ved kanalen ift. 
bilag IV-arter, herunder markfirben, idet der i de havnenære skrænter tidligere er gjort 
artsfund af disse. I forbindelse med besigtigelsen er der observeret tre mindre arealer langs 
med diget med optimale forhold for markfirben, dvs. soleksponerede arealer med pletvis bar 
jord og en varieret flora. Den østligste lokalitet ligger i tilknytning til diget lige på kanten af 
planområdet. Det kan ikke udelukkes, at både diget og de tilstødende skrænter fungerer som 
spredningskorridor for markfirben. Diget og skrænterne vil ikke blive fysisk berørt af de 
anlæg, der følger af lokalplanen. Der er i dag et mindre trampespor der fører fra Havnevej 
langs kanalen og direkte forbi det nordøstligste markfirbenspot. Ved tilhørende lokalplan 
04.90 bliver trampesporet flyttet så evt. menneskelig færdsel fremadrettet vil ske i større 
afstand til diget. 

Planerne medfører ikke rydning af større træer eller ældre bygninger, hvorfor det er 
kommunens vurdering at flagermus ikke vil blive påvirket af planen. Stor vandsalamander og 
spidssnudet frø forekommer forholdsvis udbredt i Halsnæs Kommune, men det pågældende 
areal vurderes ikke at være egnet som levested for dem da der ikke er søer i eller nær 
lokalplanområdet. 

Da lokalplanarealet allerede i dag rummer stor menneskelig aktivitet (genbrugsplads og 
komposteringsanlæg) og diget/skrænterne langs kanalen ikke bliver fysisk påvirket af de 
planlagte anlæg er det kommunens vurdering, at planen ikke vil medføre påvirkning af Bilag 
VI arter, hverken i anlægs eller driftsfasen 



Forslag til  Kommuneplantillæg nr. 42 

 5

.Kort over rammeområdet 

Rammeområde 4.O4 i fremtidigt omfang 

Rammer: 
Området er omfattet af ramme 4.O4 samt en lille smule af både ramme 4.R4 og 4.R9. Hele 
området omfattet af tillægget, vil fremtidig være omfattet af 4.O4. 
 
Eksisterende rammer: 
Rammeplanområde 4.O4 Frederiksværk genbrugsplads 

Kommuneplan rammeområde 4.O4 Frederiksværk genbrugsplads 

Zoneforhold Byzone 

Anvendelse Område til offentlige formål, genbrugsplads, 
kompostanlæg og lignende 

Min. Grundstørrelse - 

Max Bebyggelses % 10 beregnet ud for det enkelte jordstykke 

Max etageareal 1 

Andet Der må kun opføres mindre bygninger til teknik, 
kontorer, overdækket affaldssortering m.m. med 
tilknytning til områdets anvendelse 

Her gælder også: 3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 

 
Rammeplanområde 4.R4 Den rekreative bakke 

Kommuneplan rammeområde 4.R4 Den rekreative bakke 

Zoneforhold Byzone 

Anvendelse Rekreativt område til rekreative anlæg 

Min. Grundstørrelse 700 

Max Bebyggelses % 10 beregnet ud for det enkelte jordstykke 
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Max etageareal 1½ 

Andet Hele området med omgivende volde skal friholdes for 
bebyggelse. Undtaget er en mindre 
informationsbygning og mindre tekniske anlæg. Der 
kan etableres rekreative anlæg i området. Området 
skal have et grønt og åbent præg. Der skal etableres 
stiforbindelser gennem området som kan være med til 
at binde byen og havnen sammen  

Her gælder også: 3.3, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 

 
Rammeplanområde 4.R9 Frederiksværk lystbådehavn 

Kommuneplan rammeområde 4.R9 Frederiksværk lystbådehavn 

Zoneforhold Byzone 

Anvendelse Rekreativt område. Lystbådehavn med tilhørende 
anlæg og bygninger, restauranter, butikker og erhverv 
med tilknytning til havnen. 

Min. Grundstørrelse Sokkeludstykning mulig men med tillæg på 100 
m2 til installationer 

Max Bebyggelses % 30 beregnet ud for det enkelte jordstykke 

Max etageareal 2 etager 
Maskin-/materiel hal må anlægges i 1 etage med 
en maksimal højde på 6 meter. 
Bådehal må anlægges i 1 etage med en maksimal 
højde på 8 meter. 

Andet Der må kun opføres bygninger og indrettes aktiviteter, 
som har en naturlig tilknytning til lystbådehavnen, 
herunder turisme, butikker og kunsthåndværk. Al 
bebyggelse skal have havnekarakter gennem valg af 
bygningsformer, materialer og farver. Frederiksværk 
Lystbådehavn er ikke udpeget som risikoområde i den 
gældende klimatilpasningsplan. Havnen ligger både 
uden for diget og uden for slusen. Der bør af hensyn 
til havstigninger og oversvømmelser bygges på ekstra 
høj sokkel. 

Her gælder også: 3.3, 3.6, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 

 
Ny ramme: 
Rammeområde 4.O4 Tekniske anlæg Havnesvinget 

Kommuneplan rammeområde 4.O4 Tekniske anlæg Havnesvinget 

Zoneforhold Byzone 

Anvendelse Område til offentlige formål, genbrugsplads, 
kompostanlæg, varmeforsyningsanlæg, 
materielgård – alle med tilhørende bygninger, 
service og anlæg 

Min. Grundstørrelse - 



Forslag til  Kommuneplantillæg nr. 42 

 7

Max Bebyggelses % 25 

Max etageareal - 

Andet Bygningshøjde 12 meter plus tekniske 
installationer på tag, varmeakkumuleringstank 
dog op til 25 meter. 
Der må opføres bebyggelse og tekniske 
installationer til områdets drift 

Her gælder også: 3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4 

 

Vedtagelsespåtegning 
Forslag til Kommuneplantillæg 42 er vedtaget af Halsnæs Byråd 24. marts 2022 i henhold til 
planlovens § 24. 

Forslag til Kommuneplantillæg 42 fremlægges i/har været i offentlig høring fra 25. marts til 
20. maj 2022. 

Således endelig vedtaget af Halsnæs Byråd dato i henhold til planlovens § 27. 

Overstreg den tekst, der ikke benyttes i forslag og fjern den ubenyttede i det endelige 
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Miljøvurderingsscreening i henhold til Miljøvurderingsloven 
Projekt: Kommuneplantillæg nr. 42 
Dato: December 2021 
Deltagere i screeningen: PASH og JKRO  
 

Konklusion 

På grundlag af screeningen er det konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en 
miljørapport.  
Det er vurderet, at det, planen muliggør, ikke vil have nogen betydende negativ 
indflydelse på natur, dyre- og planteliv – herunder beskyttede arter og områder. Det er 
ligeledes vurderet, at anlæggene og byggeriet ikke vil skille sig væsentligt ud fra de 
industribygninger og –anlæg, der ligger i nærheden. Det er også vurderet, at der ikke 
er andre væsentlige påvirkninger. 
 

Læsevejledning 
I nedenstående skema betyder overskriften i de tre midterste kolonner: 
Ikke relevant: Parameteret er ikke relevant for planen og er derfor ikke vurderet 
Udløser ikke miljøvurdering: Parameteret er vurderet, og der skal ikke laves en 
miljørapport  
Udløser miljøvurdering: Parameteret er vurderet, og der skal laves en miljørapport 

Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning  X  

Der er over 300 meter 
til nærmeste bolig. 
Varmepumper 
anbringes indendørs. 
Der vil blive sat 
grænseværdier for 
støj i anlæggets 
miljøgodkendelse 

Sundhedstilstand X    
Svage grupper 
(f.eks. handicappede) 

X    

Friluftsliv/rekreative 
interesser 

 X  

Der bliver mulighed 
for sti langs kanalen. 
De rekreative arealer 
indgår ikke i 
anlægget. 

Begrænsninger og gener for 
befolkningen 

 X  

Området er i dag ikke 
tilgængeligt. Der 
bliver mulighed for sti 
langs kanalen 
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Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

Biologisk mangfoldighed (flora og fauna) 

Dyreliv  X  

Eksisterende gode 
lokaliteter for Bilag IV-
arter fastholdes og 
påvirkes ikke af 
anlæg og drift af de 
nye faste anlæg og 
aktiviteter 

Planteliv X    

Sjældne, udrydningstruede 
eller fredede dyr, planter eller 
naturtyper 

 X  

Eksisterende gode 
lokaliteter for Bilag IV-
arter fastholdes og 
påvirkes ikke af 
anlæg og drift af de 
nye faste anlæg og 
aktiviteter 

Eventuelle nærliggende 
naturbeskyttelses- og 
fuglebeskyttelsesområder 

X   

Nærmeste Natura-
2000 områder er ved 
Arresø – 1 km væk og 
i Roskilde Fjord 3 km 
væk 

Habitat-områder X   Se ovenfor 

Spredningskorridorer  X  

Dige kan fungere som 
spredningskorridor for 
firben – diger og 
beplantning på disse 
berøres ikke 

Naturbeskyttelse jf. §3 X    

Grønne områder X    
Skovrejsning/skovnedlæggel
se 

X    

Fredning  X  

Det østligste område 
er omfattet af 
kanalfredningen. Der 
gives mulighed for 
etablering af f.eks. 
skærmende volde 
(som støjvolde) inden 
for fredningen. Dette 
kræver dispensation/ 
tilladelse fra 
fredningen 

Landskab og jordbund 

Landskabelig værdi X    

Geologiske særpræg X    
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Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

Jordforurening  X  

Jordforurening 
håndteres efter regler 
herom. Det er et 
tidligere deponi, hvor 
Miljøstyrelsen er 
myndighed. Der er 
registreret forurening i 
området. 
Miljøstyrelsen og evt. 
Region Hovedstaden 
bliver inddraget i 
relevant omfang 

Risiko for jordforurening  X  

De mulige nye 
aktiviteter i området 
vil ikke medføre øget 
risiko for forurening. 
Det behandles i øvrigt 
i den nødvendige 
miljøgodkendelse til 
varmepumpe-
anlægget sammen 
med eventuelle andre 
godkendelsespligtige 
aktiviteter i området 

Jordhåndtering/-flytning  X  

Der arbejdes med 
jordbalance og mindst 
mulig jordflytning 
inden for området. 

Vand 

Overfladevand, herunder 
påvirkning af vandløb og 
vådområder 

 X  

Der etableres ikke 
nye udledninger til 
vandområder. 
Varmepumpe 
anlægget danner en 
del kondens-
spildevand, som 
formentlig ledes til 
recipient. Dette 
vurderes nærmere i 
VVM-screening af 
miljøgodkendelse 
samt i 
udledningstilladelse 

Udledning af spildevand X   

Spildevand håndteres 
i eksisterende 
spildevandssystem og 
skal overholde 
spildevandsplanen 
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Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

Grundvandsforhold  X  
Der er ingen 
grundvandsinteres-
ser i området 

Risiko for forurening af 
grundvandsressourcer 

 X  

Der er ingen 
grundvandsinteres-
ser i området. Det 
vurderes ikke, at der 
kan ske forurening af 
grundvandsres-
sourcer uden for 
området 

Luft 

Luftforurening (støv og lugt)  X  

Vurderes at være 
uændret, idet 
haveaffald flyttes lidt 
mod nord og kompost 
fjernes helt fra 
området. Der er ikke 
andre luftforurenende 
aktiviteter i området. 
Der er cirka 350 
meter til nærmeste 
bolig – men længere 
til nærmeste bolig i 
fremherskende 
vindretning end 
tidligere 

Emissioner fra eventuel trafik 
til og fra området 

 X  

Trafikken til og fra 
området ændres 
primært ved ekstra 
trafik til og fra 
materielgård, som er 
af begrænset omfang 
og omlastepladsen. 
Det vurderes, at 
vejene uden 
problemer kan optage 
ekstra trafik 

Støj 

Støj (ikke trafikstøj)  X  

Der vil komme 
aktiviteter lidt længere 
mod nord, men de 
forventes ikke at give 
mere støj end de 
eksisterende forhold. 
Materielgård og især 
varmepumpe anlæg 
vil støje – 



Forslag til  Kommuneplantillæg nr. 42 

 12 

Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

varmepumperne mest 
om vinteren. De vil 
ikke medføre støj over 
grænseværdierne i 
nærmeste boliger, og 
ikke medføre gener i 
de rekreative områder 
i de årstider, hvor der 
er aktiviteter her. Der 
er mulighed for 
supplerende 
støjafskærmning, hvis 
det viser sig 
nødvendigt 

Vibrationer  X  

Der forventes ikke 
øgede vibrationer fra 
driften i forhold til 
eksisterende forhold 

Trafik 

Trafikafvikling/-belastning  X  

Trafikken til og fra 
området ændres 
primært ved ekstra 
trafik til og fra 
materielgård, som er 
af begrænset omfang 
og omlastepladsen. 
Det vurderes, at 
vejene uden 
problemer kan optage 
ekstra trafik 

Trafikstøj  X  

Der forventes ikke 
øget støj fra trafikken i 
forhold til 
eksisterende forhold, 
selv om trafikken til og 
fra området vil blive 
lidt større. Der er 
ingen støjfølsomme 
funktioner, som 
vurderes at ville blive 
påvirket 

Energiforbrug  X  

Varmepumpeanlægge
t er et led i en grøn 
omstilling af 
fjernvarmeproduktion
en i Frederiksværk 

Sikkerhed  X  
Begrænset risiko. 
Vedr. byggeri og 
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Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

afgasning fra 
losseplads håndteres 
det inden for 
gældende regler. 
Samme gælder 
væske i 
varmepumpeanlæg-
get 

Risiko for trafikuheld X    

Klimatiske faktorer 

Eventuel påvirkning af klima X   

Der gives mulighed 
for at sikre mod 
havstigninger op til 
kote 2,1 og 
fastlægges minimums 
sokkelkoter 

Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier  X  

Der kan komme 
ønske om 
afskærmende 
voldanlæg inden for 
fortidsminde-
beskyttelsen - 
støjvolde. Der skal i 
givet fald 
dispenseres/ tillades 
hertil 

Arkitektoniske værdier  X  

Der vil blive etableret 
en række større 
tekniske bygninger 
med industriel 
karakter og tilhørende 
anlæg, som vil være 
synlige. De vil dog 
ligge i et område med 
mange eksisterende 
sådanne bygninger og 
anlæg – især mod øst 
og syd. 

Kirker X    

Arkæologiske værdier X   
Opfyldt område. Der 
graves ikke dybt 

Fredede eller 
bevaringsværdige bygninger 

X    

Ressourcer og affald 
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Miljøparameter 
Ikke 

relevan
t 

Udløse
r ikke 
miljø-

rapport 

Udløse
r miljø-
rapport 

Bemærkninger 

Arealforbrug X   

Det hele holdes inden 
for areal for 
eksisterende 
genbrugsplads plus et 
mindre areal 

Energiforbrug X   

Varmepumpeanlægge
t er en del af 
forsyningens grønne 
omstilling 

Vandforbrug X    
Produkter, materialer og 
råstoffer 

X    

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer 

X   

Det håndteres inden 
for gældende regler 
for f.eks. væske i 
varmepumpeanlæg-
get og lignende 

Affald, genanvendelse X    

Byøkologi/Agenda 21/CO2 X    

Visuel effekt (af det nye) 

Arkitektonisk udtryk X   

Bygninger og tekniske 
anlæg har en 
industriel karakter, 
hvilket passer ind i 
omgivelserne mod 
syd og øst 

Lys og/eller refleksioner X   

Lyskilder placeres, så 
de oplyser de 
nødvendige arealer 
og ikke forstyrrer 
omgivelserne 
unødvendigt 

Sikkerhed 

Kriminalitet X    

Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

X   

Begrænset risiko. 
Vedr. byggeri og 
afgasning fra 
losseplads håndteres 
det inden for 
gældende regler. Der 
er ikke mulighed for 
risikovirksomheder 

Socialøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold X    

Påvirkning af erhvervsliv X    
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Orientering om Miljøvurderinger 

Miljøvurderingsloven trådte i kraft 21. juli 2004 og er revideret flere gange siden. 
Offentlige myndigheder har pligt til at screene en række planer og programmer for, om 
de kan påvirke miljøet væsentligt. Kan de det, skal vi udarbejde en miljørapport for de 
parametre, der er udløsende. 

Indledende screening 
Her fastlægger vi, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der 
udløser en miljørapport. Screeningen tager udgangspunkt i loven, hvor det fremgår, 
hvilke plantyper der er omfattet, og af lovens bilag. I nogle tilfælde skal der dog altid 
udarbejdes en miljørapport: 
- For kommune- og lokalplaner der muliggør anlægsprojekter, der er omfattet af lovens 
bilag, skal der udarbejdes en miljørapport. 
- For planer der kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt skal 
der udarbejdes en miljørapport. 
Hvis en plan ikke udløser en miljørapport jf. ovenfor, skal den samlede plan screenes 
for at vurdere, om der er parametre, der medfører en væsentlig indflydelse på miljøet, 
og der derfor skal udarbejdes en miljørapport. 

Screening af plan og indhold i miljørapport 
Ovenstående screeningsskema omfatter de miljøparametre, der skal tages i 
betragtning ved en miljøscreening. For de enkelte parametre foretages en kvalitativ 
vurdering af planens påvirkning af parameteret. Ved denne vurdering skal alene 
anvendes kendte oplysninger. 
Skal vi udarbejde en miljørapport, bruges tjeklisten som en afgrænsning for omfanget 
af rapporten. De punkter i tjeklisten, vi vurderer, har en væsentlig indvirkning på 
miljøet, skal indgå i miljørapporten – men også kun dem. 
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Høring 
 
Byrådet i Halsnæs Kommune har 24. marts 2022 vedtaget forslag til Kommuneplantillæg nr. 
42. 
 
Forslaget vil blive fremlagt i offentlig høring i perioden fra 25. marts til 20. maj 2022. 
 
Tillæggets formål er at tilpasse rammen for projektområdet til at omfatte materielgård, 
varmeanlæg og genbrugsplads med tilhørende bygninger og anlæg. 
 
Du kan klage til Planklagenævnet over Byrådets vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg 
nr. 42. Du kan kun klage over retlige forhold. Du kan ikke klage over indholdet i planen og 
kommunens skøn. Du kan klage hvis planerne er i strid med gældende regler, f.eks. 
proceduremæssige fejl i sagsbehandlingen. 
 
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen 
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, som 
du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal 
du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson – ellers 1.800 kroner. Du betaler gebyret 
med 
betalingskort i Klageportalen. 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, 
 
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. 
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen. 
 
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside er en vejledning www.nmkn.dk til, hvordan 
man klager. 
 
  



Forslag til  Kommuneplantillæg nr. 42 

 17 

Endelig vedtagelse 
 
Byrådet i Halsnæs Kommune har Dato endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. nr.. 
 
Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra Dato til Dato. 
 
Tillæggets formål er at Skriv formål. 
 
Du kan klage til Planklagenævnet over Byrådets vedtagelse af Kommuneplantillæg nr.  nr.. 
Du kan kun klage over retlige forhold. Du kan ikke klage over indholdet i planen og 
kommunens skøn. Du kan klage hvis planerne er i strid med gældende regler, f.eks. 
proceduremæssige fejl i sagsbehandlingen. 
 
Halsnæs Kommune har screenet Kommuneplantillægget og vurderet, at der skal/ikke skal 
udarbejdes en miljøvurdering. Dette kan også påklages. 
 
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Planklagenævnet. Klagefristen 
udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes 
klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller 
helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Du klager via Klageportalen, som 
du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, 
skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson – ellers 1.800 kroner. Du betaler 
gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har 
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til 
Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Sagen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra offentliggørelsesdatoen. 
 
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside er en vejledning www.nmkn.dk til, hvordan 
man klager. 
 

   


