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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
Halsnæs Kommune ønsker at understøtte udviklingen af Torup landsby gennem at sikre et nyt
byzoneareal til nye helårsboliger. I samarbejde med lokalrådet Torup Ting er der peget på et udviklingsareal ved Hvidelandsgård i den sydlige del af Torup. Arealet er på 53.890 m².
Ved overførsel af nye arealer til byzone - boligformål skal der i henhold til Planloven tilbageføres et
tilsvarende areal til landzone – eller til anden anvendelse end boligformål i byzone.

Tillæggets formål og indhold
Formået er at overføre et landzoneområde til byzone, hvor der kan bygges boliger samt, at udpege kompensationsarealer, hvor anvendelsen ændres fra byzone,hvor der kan bygges boliger til
byzone udlagt til rekreative formål samt opstille rammer for det nye byzoneområde. Endelig skal
tillægget redegøre for det nye areals værdier og udpegninger og forholde sig til dem i forhold til
den planlagte ændrede anvendelse.
Når der udlægges nye arealer til boligformål, kan det jf. Planlovens bestemmelser kun ske, hvis
der indenfor planperioden (12 år) er et arealunderskud i forhold til det forventede behov. Hvis
man ønsker at udlægge nye arealer til boligformål, når der ikke er et arealunderskud, skal der
udpeges arealer, der kan kompensere for dette nyudlæg ved at ændre anvendelsen af eksisterende uudnyttede byzoneområder til boligformål til f.eks. rekreative formål – eller tilbageføre områderne til landzone. Da Halsnæs Kommunes rummelighed er stor nok til det forventede byggeri i de
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kommende 12 år, skal der derfor arealkompenseres i forbindelse med nyudlæg af arealer til boligformål – som i Torup.
Det nye byzoneudlæg i Torup er på 53.890 m², og der udpeges tre byzoneområder - et i Høje
Tøpholm og to i Evetofte, hvor anvendelsen ændres fra boligformål til rekreativ anvendelse, grønt
område eller lignende. De tre områder kan derved ikke længere anvendes til boligformål, og kompenserer dermed for det nye byzoneudlæg til boligformål i Torup. De tre områder udgør tilsammen
53.890 m² svarende til det nye udlæg i Torup.
Det nye område i Torup vurderes at være bedre egnet til boligbyggeri i relation til jordbundsforholdene end arealerne i Evetofte, samt understøtte den positive udvikling, der har været i mange år i
Torup landsby. De tre arealer, der kompenseres med vurderes i den sammenhæng at have mindre
værdi som boligområder for kommunen på grund af jordbundsforhold, placering eller andre forhold.
Torup har god tilgængelighed til kollektiv trafik, idet Frederiksværkbanen har station i Torup med
to tog i timen i hver retning i dagtimerne. Der er skole, børneinstitution og lokalbutik i landsbyen
samt adgang til mindre sportsanlæg og natur.
Redegørelse
Udlæg af et areal til boligformål i Torup sker primært for at understøtte og styrke den velfungerende og engagerede landsby. Planarbejdet er derfor sket i et samarbejde med lokalrådet i Torup
– Torup Ting. Det nye område bliver bygget op omkring et bosætningsprincip, at der skal være
boliger til alle gennem hele livet, og søger at tage det bedste fra de eksisterende bebyggelser og
områder i Torup.
Rammerne for boligudviklingen i Halsnæs Kommune er fastlagt i Fingerplan 2017. Halsnæs Kommune ligger i ”det øvrige hovedstadsområde”, hvor byudviklingen skal være af lokal karakter og
ske i tilknytning til kommunecentrene eller for at afrunde lokale bysamfund. Lokalt skal forstås
som noget der betjener kommunen og nabokommunen, men ikke har regional karakter. Udbygningen skal også være begrundet i lokale behov.
Det nye byzoneområde, rammeområde 10.B6, ligger i direkte tilknytning til Torup landsby delvist i
en kile, der går ind i landsbyen, så området kun set fra sydøst vil fremstå som ragende ud i det
åbne landskab, men stadig som et områder, der indgår i en naturligt afgrænset landsby.
Landskabeligt er området omkring Torup forholdsvis fladt mod nord og vest, mens der er bløde
bakker mod syd og øst. Det nye område er forholdsvis fladt, men i den sydligste del falder terrænet. Mod syd fortsætter dette et stykke for så at flade ud, mens terrænet stiger svagt mod øst.
Terrænforholdene samt eksisterende beplantning og bebyggelse gør, at det nye område ikke vil
være særlig synligt fra offentlige veje, stier og områder udenfor Torup.
Torup ligger indenfor kystnærhedszonen. Det er vurderet, at det nye arealudlæg kun medfører en
ubetydelig påvirkning af kystnærhedszonen, da Torup landsby på ingen måde kan ses eller indgår
i kystområderne på Halsnæs, og ikke heller strukturelt opfattes som en del af halvøens kystrelaterede områder. Hele Halsnæs halvøen er omfattet af kystnærhedszonen, ligesom hovedparten af
resten af kommunen, hvorfor det ikke er muligt at udlægge arealer til byudviklingen uden, at det
sker indenfor kystnærhedszonen.
Det vurderes, at udvikling af Hvideland til boligformål kan ske uden at skade arter og naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for nærmeste Natura 2000-område 3,5 km væk.
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Det er undersøgt og vurderet, at projektet ikke vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området.
Kommuneplan 2013
I kommuneplanen er det nye byzoneudlæg omfattet af forskellige udpegninger. Den sydligste del
af området er udpeget til at have kulturhistoriske bevaringsværdier. Skovrejsning er uønsket i
området – men muligt umiddelbart øst for området. Det er særligt værdifuldt landbrugsområde og
er endelig et indsatsområde med hensyn til nitrat. Området er ikke udpeget som OSD-område
(Område med særlige drikkevandsinteresser).
Kulturmiljøet er udlagt for at sikre spor fra middelalderen og udskiftningen med blandt andet flere
bebyggelsesstrukturer i Sverkilstrup og Tømmerup. Grønnessegård Gods og dets jorder er også en
vigtig del af kulturmiljøet. Endelig ses gårde og hegn, som stammer fra udskiftningen i området.
Udlægget af det nye byzoneområde i Torup ses ikke at påvirke kulturmiljøet, og berører da også
kun en lille flig af dette i den aller sydligste del af det nye udlæg.
Forbuddet mod skovrejsning bliver ikke påvirket, da området ikke vil kunne skovrejses efter bebyggelsen. Men området vil miste sin åbne fremtræden, idet bebyggelse og tilhørende beplantning
vil sløre kilen. Det vurderes, at Torup samlet set stadig vil fremstå som en meget karakteristisk
landsby, og at der stadig vil være landskabskiler næsten helt ind til den ældste del af landsbyen.
Det værdifulde landbrugsområde bliver påvirket, idet det udlagte område ikke efterfølgende vil
kunne dyrkes igen. En større del af det udlagte areal består dog af eksisterende landbrugsbygninger, haveanlæg og bevoksning og restarealer omkring gården, således at kun godt halvdelen
fremstår som reel landbrugsjord, der på grund af sin ringe størrelse har mindre værdi i et moderne landbrug end tidligere. Samlet set vurderes det, at arealet dels er relativt lille og brugbarheden
af det i landbrugsmæssig sammenhæng desuden begrænset. Påvirkningen af udlægget på det
samlede landbrugsområde omkring Torup er derfor ubetydelig.
I forhold til indsatsen for nitrat vurderes det ikke, at byzoneudlægget her nogen negative konsekvenser, da nitratbelastningen på området vil falde.
Kort
Kort over det nye byzoneudlæg til boligformål i Torup. Arealet består af en del af matr.nr. 6a
Torup By, Torup, og er på 53.890 m².
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Kort over de fire arealer, der ændres fra byzone/ boligformål til byzone/ rekreativt område og bynær natur.
Område ved Høje Tøpholm. Matr.nr.
7as og en lille del af 7ap begge af
Ullerup By, Torup på 19.780 m²
hhv. 1.320 m². I alt 21.100 m².

Område ved Gl. Evetoftevej. Matr.nr. 11n Evetofte By, Melby på
8.560 m².

Område syd for Hanehovedvej. Del
af matr.nr. 13g og 14c Evetofte By,
Melby på i alt 24.230 m².
I alt giver de tre arealer 53.890 m².
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Rammeområde 9.B1, 9.B4 og 9.R1 ændrer udstrækning idet matr.nr. 7as og en lille del af 7ap
overgår fra 9.B1 hhv. 9.B4 til 9.R1. Ses på kortet nedenfor efter ændring.

Rammeområde 4.B11 og 4.R7 ændrer udstrækning, idet matr.nr. 11n overgår fra 4.B11 til 4.R7.
Ses på kortet nedenfor efter ændring.
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Rammeområde 4.B13 og 4.R2 ændrer udstrækning, idet dele af matr. 13g og 14c overgår fra
4.B13 til 4.R2. Ses på kortet nedenfor efter ændring.

I alle tilfælde fastholdes de nuværende rammebestemmelser uændret, idet ramme 9.B1 udgår
helt.
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Et nyt rammeområde 10.B6 til boligformål etableres i Torup og vil bestå af en del af matr.nr. 6a.
Kort over rammeområde 10.B6
Rammerne for område 10.B6 bliver følgende:
Plannavn

Hvidelandsgården

Plandistrikt

Torup

Zonestatus

Byzone

Min. grundstørrelse

Der kan sokkeludstykkes. Ved sokkeludstykning skal der være et
tillægsareal i en bredde af 2,5 meter omkring bygningen til tekniske
anlæg og småbygninger

Max. bebyggelsesprocent

30 for boliger, 40 for område med fællesbygninger, cafe, liberale
erhverv med mere. Ved sokkeludstykning regnes bebyggelsesprocenten for det samlede delområde.

Max antal etager

2

Anvendelse

Boligformål, etageboliger, tæt-lav boliger, enfamiliehuse, med tilhørende fællesanlæg, fælleshus, institutioner, vej-, parkerings- og
stianlæg med mere. Mulighed for liberalt erhverv, cafe, kunsthåndværk og lignende samt mindre håndværksvirksomheder i et afgrænset område ved den oprindelige gård.

Bemærkning

Der skal holdes en respektafstand til eksisterende boligbebyggelse
mod nord på 10 meter og mod det åbne land mod syd på 5 meter.
Der kan indrettes fællesfaciliteter i den eksisterende gårdbebyggel-
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se. Der skal være en grøn overgang til det åbne land.
Her gælder også

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Vedtagelsespåtegning.
Således endelig vedtaget som Kommuneplantillæg nr. 26 af Halsnæs Byråd 12. september 2019 i
henhold til Planlovens § 24.
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Høring
Byrådet i Halsnæs Kommune har 12. september 2019 endelig vedtaget Kommuneplantillæg nr. 26
for Hvidelandsgården.
Forslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 9. maj til 8. juli 2019.
Tillæggets formål er at overføre et område til byzone til boligformål, fastlægge kommuneplanrammer herfor og samtidig ændre anvendelsen på eksisterende byzoneområder til boligformål til rekreativ anvendelse i et omfang svarende til det nye areal.
Du kan klage til Planklagenævnet over Byrådets vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 26. 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 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.
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