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Kommuneplanen fastlægger rammerne for den fysiske planlægning i kommunen. Den udlægger muligheden
for anvendelsen og udvikling af kommunens arealer og andre fysiske forhold i kommunen, for eksempel
boliger, erhverv, klima, natur og friluftliv.
Kommuneplanen omfatter planlægning i såvel byerne som det åbne land, og dens fokus er at sikre en
helhedsorienteret og tværfaglig planlægning.
Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger mv., men planloven giver byrådet visse
beføjelser til at administrere på grundlag af planen. Herunder mulighed for at nedlægge forbud mod
udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse, der strider mod planen.
Inden kommuneplanen kan udarbejdes, skal der udarbejdes en planstrategi. I planstrategien fastlægger
Byrådet sin strategi for udviklingen i kommunen, og det besluttes, hvorvidt der skal gennemføres en hel eller
delvis revision af kommuneplanen. Planstrategiens fokusområder indarbejdes i det efterfølgende
kommuneplanarbejde.

1

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Om kommuneplanen
Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og
retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2021 for Halsnæs
Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.
Forslaget til Kommuneplan 2021 blev behandlet af Byrådet i september 2021 og forslaget sendes i høring fra
september til november 2021.
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Forord
Halsnæs er ikke for nt, og det føles ægte - sådan er det korte budskab i Vision 2030 for Halsnæs Kommune.
Det rå og autentiske er det, der kendetegner udviklingen i Halsnæs Kommune. Visionen er med til at gøre os
stolte af at bo i Halsnæs. Derfor ligger det også byrådet meget på sinde, at disse kendetegn afspejles i de
strategier og planer, vi vedtager for Halsnæs Kommune.
Det gør sig naturligvis også gældende, når en ny kommuneplan skal vedtages. Som en overordnet og
langsigtet plan for Halsnæs Kommune skal kommuneplanen afspejle de værdier og kvaliteter, der gør
Halsnæs til Halsnæs og samtidig kunne håndtere de samfundsmæssige forandringer, der måtte komme.
Kommuneplanen er en del af Halsnæs Kommunes strategiske styringsværktøj for blandt andet budgetter og
planlægningen. Kommuneplanen har primært til formål at angive retningen og retningslinjer for den fysiske
udvikling i kommunen.
Kommuneplan 2021 er den tredje kommuneplan i Halsnæs Kommune, og er bygger videre på Kommuneplan
2013. Den er ændret og tilføjet baseret på Halsnæs Kommunes seneste Planstrategi og konkrete ønsker om
rettelser. Derudover er der foretaget konsekvensrettelser som følge af ændret lovgivning og overordnet
planlægning.
Kommuneplan 2021 er, som den hidtidige, fuldt digital, og er nu også tilpasset brug på ere digitale medier som
tablets og smartphones.
God fornøjelse.

Med venlig hilsen
Steffen Jensen
borgmester
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Indledning
Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og
retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2021 for Halsnæs
Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Planlov.
Kommuneplan 2021 består af en hovedstruktur der er gældende for hele kommunen og rammer for
lokalplanlægningen, der gælder for afgrænsede områder.
Hovedstrukturen indeholder retningslinjer og redegørelser for emnerne klima, byer, fritid, det åbne land, teknik
og vand. Redegørelsen er retligt set en fortolkning, der handler om planens forudsætninger og hensigter.
Redegørelsen er ikke bindende, men har mere karakter af en forklarende tekst. Retningslinjerne samt
rammerne er bindende for kommunen og kan - i enkelte sammenhænge - også gøres bindende for borgeren.
Retningslinjerne kaldes af nogle også generelle rammer.
Rammerne angiver kommunens intentioner med de enkelte lokalområder. Her kan du se, hvad de langsigtede
mål for områderne er, og hvilke muligheder der er i lokalområdet. Det kan for eksempel være i forhold til
bestemmelser om anvendelse, bebyggelses art og størrelse, bestemmelser om erhverv, grønne områder og så
videre. I rammerne er der også henvist til de retningslinjer, der er gældende som generelle rammer.
Kommuneplanen er ikke bindende for grundejere, på nær ved bestemmelser om byggeri og anvendelse.
Kommunen skal ifølge Planloven virke for kommuneplanens gennemførelse. Det betyder, at kommunen ikke
må give tilladelse til byggeri eller udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanen. Kommunens
bygge- og anlægsaktiviteter må heller ikke stride mod kommuneplanens hovedstruktur eller rammer. Hvis et
byggeri eller en anvendelse vurderes at være af underordnet betydning for kommuneplanens gennemførelse,
kan det dog gennemføres uden yderligere.
Som almindelig borger vil det primært være rammen for det område, man bor i, der er interessant, samt
retningslinjer i afsnittet By- og boligudvikling under emnet Byer. Parkeringsregler kan ses i retningslinjerne i
afsnittet Tra k og parkering under emnet Teknik. Som sommerhusbeboer er det afsnittet Sommerhuse i emnet
Fritid, der desuden kan være interessant.
Kommuneplan 2021 er den tredje kommuneplan for Halsnæs Kommune og en opdatering af de to første fra
2009 og 2013. Forslaget til Kommuneplan 2021 blev behandlet af Byrådet i september 2021 og forslaget sendes i
høring fra den 1. oktober og frem til ultimo november 2021. Kommuneplanen er planlagt vedtaget endeligt på
byrådsmødet i januar 2022.
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Planstrategi
Kommuneplan 2021 har inddraget en lang række emner fra Halsnæs Kommunes Planstrategi, der blev
vedtaget af Byrådet i 2018. Der er i Kommuneplan 2021 indført nye afsnit om klimasikring, Grønt
Danmarkskort, kulturmiljøer i byerne og turisme i planlægningen. Desuden er der indført retningslinjer for
solcelleanlæg og tilpasset i kulturarvsafsnittet, så det matcher det nye kulturmiljøafsnit for byerne. Der er
indført nye retningslinjer for fortætningsmuligheder, parkering i bymidterne ved etagebyggeri og muligheden
for meget store sommerhuse er justeret. Der er desuden lavet en lang række mindre rettelser.
Andre kommunale planer
Der er udarbejdet en række kommunale planer for bestemte temaer, som alle udgør en del af grundlaget for
kommuneplanen. Det er:
Vision og retningslinjer for Frederiksværk bymidte, vedtaget af Byrådet i april 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Frederiksværk.
Masterplan for Hundested Havn, vedtaget af Byrådet i september 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i kommuneplanens rammer for Hundested.
Masterplan for Hundested bymidte, der er vedtaget af Byrådet i oktober 2008.
Retningslinjerne er indarbejdet i rammerne for Hundested.
Tra kplan for Halsnæs Kommune, udarbejdet af ViaTra k og Halsnæs Kommune, februar 2009.
Tra kplanen er indarbejdet i afsnittet om tra k.
Detailhandelsanalyse der er udarbejdet af Institut for Center Planlægning i marts 2008.
Detailhandelsanalysen er indarbejdet i afsnittet om centerformål og detailhandel.
Vand - mulighed og udfordringer, Handlingskatalog, januar 2009.
Relevante dele af anbefalingerne er indarbejdet.
Plan for almene boliger i Halsnæs Kommune.
Relevante dele er indarbejdet.
Sundhedspolitik, Erhvervspolitik og Kultur & Fritidspolitik, alle fra 2011.
Sunhedspro l 2013
Relevante dele er indarbejdet i kommuneplanen.
Vækststrategi 2013-15 for Halsnæs Kommune, 2013
Vandhandleplan for Halsnæs Kommune, 2015.
Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - Det er ikke for nt, og det føles ægte, 2016
Miljøministeren fastsætter de overordnede rammer for kommunens planlægning i form af regeringens
landsplanredegørelse og ved landsplandirektiver mv. Region Hovedstaden udarbejder hvert fjerde år en
regional udviklingsplan (RUP) samt en råstofplan. Kommunens planlægning må ikke være i strid med de
overordnede planer.
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Landsplanredegørelsen
Landsplanredegørelse fra 2019 er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fremtidige
fysiske og funktionelle udvikling i Danmark. Kommuneplanen afspejler de overordnede pejlemærker, som
fremføres i landsplanredegørelsen.
Landsplanredegørelsen 2019 rummer følgende hovedpunkter:
Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning
Nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i turismeerhvervet
Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne
Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv
Nye udviklingsmuligheder i Hovedstadsområdet
En opsamling på andet
Kommuneplan 2021 er i god overensstemmelse landsplanredegørelsen. Kommuneplanen udvikler byerne
indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse, der kan være med til at styrke bymiljøet i
de enkelte byer. Samtidig fastholder kommunen den restriktive praksis for byggeri i landzone, som har været
gældende i mange år. Naturen og landskaberne i Halsnæs Kommune har betydning for hele
hovedstadsområdets befolkning både som rekreative områder og vandindvindingsområder mv.
Kommuneplan 2021 lægger derfor op til, at der fortsat skal være fokus på både beskyttelse og benyttelse af det
åbne land samt på udvikling.

Landsplandirektiver og Fingerplan
Halsnæs Kommune er omfattet af Fingerplan 2019, der er et landsplandirektiv for Hovedstadsområdets
planlægning. Fingerplan 2019 deler hovedstadsområdet op i re områder: Det indre storbyområde, det ydre
storbyområde, de grønne kiler og det øvrige Hovedstadsområde. Der er forskellige bestemmelser for
byudviklingen i de forskellige områder, men overordnet set skal byudviklingen ske i det indre og ydre
storbyområde. Halsnæs Kommune ligger i det øvrige Hovedstadsområde, hvor byudviklingen skal være
begrænset og af lokal karakter. I overensstemmelse med Fingerplanen satser Kommuneplan 2021 på at udvikle
byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse frem for inddragelse af områder i
det åbne land.
Halsnæs Kommune er desuden omfattet af et landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet, 2018,
der fastsætter overordnede bestemmelser for planlægning for områder til detailhandel. Retningslinjerne for
detailhandel er i overensstemmelse med landsplandirektivet for detailhandel og Planlovens
detailhandelsbestemmelser.
Der er udarbejdet en række andre landsplandirektiver i de senere år, som dog ikke har betydning for Halsnæs,
ikke er valgt at udnytte - eller ikke har været mulig at udnytte.
Nationale interesser
Erhvervsstyrelsen har i 2018 fremlagt de nationale interesser i den kommunale planlægning. Kommuneplan
2021 er udarbejdet, således at den ikke er i strid med de statslige interesser. For at give kommunalbestyrelserne
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større frihed og klarere rammer for den fysiske planlægning, fremsætter Staten alene indsigelse mod
kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser inden for
følgende re interesseområder:
Vækst og erhvervsudvikling, f.eks. fastholdelse af store produktionsvirksomheder.
Natur- og miljøbeskyttelse, f.eks. Natura 2000-områder.
Kulturarvs- og landskabsbevarelse, f.eks. bevarelse af strandenge, herregårdslandskaber og ådale.
Hensynet til nationale og regionale anlæg, f.eks. transportkorridorer.

Statens vand- og naturplaner
Statens vandplaner kom endelig i 2014 og gjaldt frem til 2015. I 2015 blev de erstattet af statens
vandområdeplaner, der gælder 2015-2021. Miljøstyrelsen har med afsæt i to EU-direktiver udarbejdet
vandområdeplaner for alle vandløb, søer og kystvande, grundvand samt for de udpegede Natura 2000 områder.
Efterfølgende har Halsnæs Kommune i 2015 udarbejdet en vandhandleplan for de forskellige indsatser, der er
nødvendige for at vand- og naturområderne kan få eller opretholde en god tilstand.

Den regionale udviklingsplan
Kommuneplanen er i overensstemmelse med Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi, der skal vise
hvad Regionsrådet anser for vigtigt for den fremtidige udvikling af regionens byer og landdistrikter. Region
Hovedstaden har i 2020 vedtaget den Regionale Udviklingsstrategi for 2020-2023 "En region for den næste
generation". Strategimål og spor er:

Klima og miljø i balance
Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfrit i 2035, og i 2050 skal transportsektoren
også være fossilfri.
I 2030 skal hovedstadsregionen være en klimatilpasset region, der på innovativ vis integrerer
håndteringen af alle vandtyper.

Uddannelse og kompetencer til fremtiden
Regionen vil arbejde for, at 20 % ere vælger de naturvidenskabelige STEM-uddannelser inden 2030 og
øge indsatsen for ere faglærte.

Effektiv og bæredygtig mobilitet
Regionen vil arbejde for, at 20 % ere vælger kollektive tra kløsninger eller cyklen til arbejde og
uddannelse i 2035.

Nye muligheder for et sundt liv
I 2030 er Region Hovedstaden gearet til 120.000 ere borgere.

Tværgående temaer:
Partnerskaber
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Innovation
Internationalisering

Råstofplan
Region Hovedstaden har i maj 2013 vedtaget Råstofplan 2012, der udpeger områder, hvor der kan udvindes
råstoffer. I Halsnæs Kommune er der tale om tre områder ved Ølsted og St. Havelse. Region Hovedstaden er i
gang med at udarbejde Råstofplan 2016/2020, som ventes at vedtaget 4. kvartal af 2021

Nabokommunernes planlægning
En del af kommunens planlægning påvirker områder udenfor kommunegrænsen. Det gælder især
planlægning i det åbne land, hvor eksempelvis værdifulde landskaber og biologiske interesseområder med
vigtige levesteder for dyr og planter ofte går på tværs af kommunegrænsen.
Planlægning indenfor tra kområdet har også ofte kommunegrænseoverskridende karakter, men sker også
ofte i samarbejde med såvel nabokommuner som andre myndigheder.

Lov om Planlægning
Planloven indeholder de formelle regler for at udarbejde planer og for deres indhold.
Formålet med Planloven er at sikre, at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Udviklingen skal værne
om vores natur og miljø og være med respekt for vores livsvilkår. Det skal blandt andet ske ved, at udviklingen
vurderes samlet for hele landet, for regionerne og de enkelte kommuner. Desuden skal forurening og støjgener
forebygges, værdifulde landskaber, bymiljøer og huse sikres eller skabes. De åbne kysters værdier skal især
sikres. Endelig skal den enkelte borger være med i planlægningen af den fremtidige udvikling.
Planloven har særlige regler for planlægningen i kystområderne og for planlægningen til butikker. Formålet er
at bevare kystområderne som en karakteristisk del af det danske landskab. Derfor må anlæg og byggeri, der
ikke er afhængige af at ligge ved kysten, ikke placeres i kystområderne. Det gælder først og fremmest i
landzone- og sommerhusområderne. Der skal være en særlig begrundelse for at placere bebyggelse eller anlæg
i kystområderne. Formålet er også at sikre et varieret udbud af butikker i de mindre og mellemstore byer.
Desuden skal udviklingen i de større byer især ske i de eksisterende centre. En af pointerne er at begrænse
tra kken. Det skal blandt andet ske ved at begrænse mulighederne for at butikscentre.
Planlovens § 12, stk. 2 og 3 angiver kommuneplanens juridiske bindinger for borgerne. Stk. 2: I byzone kan
kommunen forbyde udstykning og bebyggelse, hvis det er i strid med kommuneplanens
rækkefølgebestemmelser. Det gælder dog ikke, hvis en byplanvedtægt eller lokalplan for området muliggør
arbejderne. Stk. 3: I byzone og sommerhusområder kan kommunen forbyde opførelse af bebyggelse og ændret
anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede områder, hvis det er i strid med kommuneplanens
rammebestemmelser. Igen gælder det dog ikke for områder, der er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt
eller for områder, der er udlagt til offentlige formål. Det er først, når kommuneplanen er endeligt vedtaget, at den
bliver juridisk bindende. Indtil da gælder den tidligere kommuneplan stadig.
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Habitatvurdering Kommuneplan 2021
De internationale fuglebeskyttelsesområder og habitatområder (tilsammen kaldet Natura 2000-områder), som
er udpeget i overensstemmelse med EU’s habitatdirektiv, omfatter en række af kommunens biologisk set mest
værdifulde naturområder med levesteder og arter af betydning i europæisk sammenhæng. De indgår i Natura
2000, et europæisk økologisk netværk af beskyttede naturområder, der skal bidrage til at øge biodiversiteten i
EU.
Inden for Natura 2000-områderne må der ikke udlægges byzone eller sommerhusområder, planlægges nye
vejanlæg og sideanlæg (servicestationer, materialepladser m.v.), planlægges nye eller væsentlige udvidelser af
andre tra kanlæg og tekniske anlæg m.v. (fx yvepladser, jernbaner, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og
–parker, lossepladser og andre anlæg for deponering).
Før kommunen vedtager planer eller projekter og træffer afgørelse i administrationen af plan-, natur- og
miljølovgivningen, skal kommunen foretage en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. Hvis kommunen
vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal der foretages en
nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det internationale naturbeskyttelsesområde, under
hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade
Natura 2000-området, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.
Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af
naturforholdene i områderne.
Hverken inden for eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ske planlægning eller
administration, som kan føre til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige
udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelæggelse af de plantearter, som er listet på Habitatdirektivets bilag
IV.
Inden for de udpegede internationale naturbeskyttelsesområder for plante– og dyrearter samt naturtyper der er
omfattet af EF-direktiver om Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder, må der ikke ske skade på
naturtyper og levesteder eller de arter, for hvilke området er udpeget, herunder ved påvirkning fra ændringer
uden for områderne.
Som det fremgår af kommuneplanens retningslinjer vedrørende Natura 2000-områder og Bilag IV arter, kan
der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til projekter, der kan medføre skade på Natura
2000-områder og Bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesinteresser samt beskyttelse af visse arter.
Halsnæs Kommune vil som myndighed på plan-, natur- og miljølovgivningen varetage de internationale
naturbeskyttelseshensyn i den tilknyttede detailplanlægning og sagsbehandling. Her skal det bl.a. sikres, at
planer og projekter ikke medfører påvirkninger ind i kortlagte habitatnaturtyper og påvirker disse i væsentlig
negativ grad.
Kommunen er som den planlæggende myndighed, eller den myndighed der giver tilladelse, dispensation eller
godkendelse, forpligtet til at varetage hensynet til arter omfattet af bilag IV inden for de pågældende områder,
som vil blive påvirket af planer og projekter.
I kommuneplan 2021 for Halsnæs Kommune er der ikke nye arealudlæg, bortset fra en række nye udpegninger
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til Grønt Danmarkskort. Som beskrevet i redegørelsen og i de tilknyttede retningslinjer for planemnet, vil det
ikke medføre negative påvirkninger af hverken Natura 2000 områder eller Bilag IV arter da Grønt
Danmarkskort skal fungere som et værktøj til at skabe større og mere sammenhængende naturområder.
Halsnæs Kommune vurderer derfor, at kommuneplan 2021 som et hele ikke vil påvirke Natura 2000-områder
væsentligt eller medføre beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for Bilag IV arter.

Miljøscreening af Kommuneplan 2021
Kommuneplan 2021 bygger i stort omfang på en videreførelse af Kommuneplan 2013 i uændret omfang. En
række temaer er rettet og tilpasset nye love, overordnet planlægning med mere, og der er oprettet enkelte helt
nye temaer.
Kommuneplan 2013 blev miljøvurderet efter en screening af hele planen og efterfølgende scoping af de dele, der
slog ud i screeningen. Kommuneplan 2021 er også blevet screenet, og det er vurderet, at ændringerne ikke
udløser en miljøvurdering.
Kommuneplan 2021 er screenet for otte forskellige områder: Grønt Danmarkskort, Kulturmiljøer i byerne,
Turisme overvejelser, Solenergianlæg, Fortætning, Fortætning af bymidter, Sommerhuse og Klima. En
sammenfatning af screeningen for de otte områder kan ses i de vedlagte bilag. Screeningerne konkluderer, at
de gennemførte ændringer ikke medfører mulighed for påvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering.
Halsnæs Kommune har derfor besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af nogle af disse otte
dele af Kommuneplan 2021.
I perioden 24. juni til 9. juli 2021 blev relevante myndigheder og interesseorganisationer hørt om resultatet af
Halsnæs Kommunes screening samt havde mulighed for at komme med bemærkninger til det fremsendte. Der
kom ingen bemærkninger eller andet.
Sammenfattende miljøscreening og scoping af Kommuneplan 2021
Scopingsbrev til andre myndigheder

Klima
Klimatemaet er et nyt tema, der samler de afsnit i den tidligere kommuneplan, der handler om klima. Samtidig
er der indført et afsnit om klimatilpasning, der er væsentlig udbygget i forhold til, hvad der har været hidtil, idet
der er kommet nye regler om klimatilpasning i kommuneplanen.
Fremtidens klimaudfordringer
Der er bred enighed om, at vi i fremtiden skal forvente klimaforandringer som følge af den globale opvarmning.
I Danmark skal vi i fremtiden forvente et både varmere og mere vådt vejr, end det vi kender i dag. Den øgede
mængde regn forventes, som udgangspunkt, at falde mere koncentreret, specielt om vinteren, og der vil komme
ere og kraftigere regnbyger end, hvad vi kender nu. Den globale opvarmning fører derud over til stigende
vandstand i havene, hvilket vil betyde, at storm oder forventes at ramme kraftigere og føre til både erosion på
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vores kyster samt større risiko for vand på terræn.
Halsnæs kommune er omgivet af vand - kyster, fjorde, søer og kanaler er med til at gøre Halsnæs til noget
særligt. At Halsnæs er omgivet af vand og det faktum, at store dele af kommunen ligger lavt, gør os samtidig
sårbare over for de øgede nedbørsmængder, det stigende grundvand og havvandsstigninger, der følger af
klimaforandringer.
Klimaindsatsen i Halsnæs Kommune følger to spor. For det første at begrænse klimaforandringerne mest
muligt ved at nedbringe udledningen CO2 og andre drivhusgasser. For det andet at arbejde med at få håndteret
den øgende kysterosion og vandmængder, så både eksisterende og fremtidige værdier sikres bedst muligt. Der
er arbejdet på begge områder i ere år, og arbejdet vil forsætte i fremtiden.
Målet med klimatilpasning er at sikre, at områder, der er i væsentlig risiko for at blive oversvømmet eller udsat
for erosion, bliver identi ceret/udpeget, så der kan tages stilling til eventuelle foranstaltninger.
Områder som udpeges som udfordret i forhold til erosion eller oversvømmelse, kan både være områder, der
allerede er bebygget, eller arealer der på nuværende tidspunkt er ubebygget.

Klimatilpasning
Byrådet vil:
at der i forbindelse med planlægning af nye områder sikres, at disse bliver robuste i forhold til fremtidens

klima.

Redegørelse
Klimsikringstiltag i bebyggede områder
I allerede bebyggede områder er det grundejerens eget ansvar at sikre sig mod skader som følge af vand fra
skybrud eller fra havet. I Halsnæs Kommune blev der i 2014 udarbejdet en klimatilpasningsplan. Ambitionen
med klimatilpasningsplanen var, at den kunne være med til at sikre værdier som bygninger, indbo, maskiner
og natur mod skadevoldende oversvømmelse fra skybrud, havvandsstigning og kloakoverløb. I
klimatilpasningsplanen blev der identi ceret 21 risikoområder, hvor der blev redegjort for udfordringer samt
handlemuligheder. Der bliver arbejdet på at reviderer klimatilpasningsplanen og udpege yderligere
risikoområder, hvor der skal ske en indsat for at forhindre oversvømmelse af allerede eksisterende værdier.
Siden udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen er der blevet udarbejdet og gennemført en række projekter,
som er med til at sikre, at de udpegede risikoområder bliver mindre følsomme i forhold til oversvømmelse.
I forhold til klimsikring er spildevandsområdet et vigtigt indsatsområde. I dag a edes regnvand sammen med
kloakvand mange steder. Halsnæs Forsyning arbejder gennem forskellige projekter med at genbruge
regnvand, vedligeholde og udbygge ledningsnettet, samt afkoble regnvand til nedsivning i ere områder.
Tiltag ved nyetablering af større bebyggelser og anlæg
I områder som endnu ikke er udbyggede, eller hvor der skal ske større ud- eller ombygning, er det vigtigt, at der
bliver lavet tiltag, som sikrer, at disse bliver gjort robuste i forhold til klimaforandringerne. I en kommuneplan
skal der være kort, som viser, hvor man i fremtiden vil opleve udfordringer i forhold til oversvømmelse og
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erosion. Disse kort er screeningkort, som skal vise, hvor det skal ske en nærmere undersøgelse af, om der er
risiko for fremtidige oversvømmelser og/eller erosion, inden der planlægges for større byudviklingsprojekter,
fortætning eller ændret anvendelse af et areal. I områder, hvor det vurderes, at der er - eller vil blive
udfordringer i forhold til oversvømmelse eller erosion, skal der tages stilling til, hvordan man laver
afværgeforanstaltninger, der forhindre ødelæggelse af værdier i området. Udformningen af de konkrete
afværgeforanstaltninger, skal tilpasses den oversvømmelseskilde, der er tale om, det konkrete projekt samt det
nærområde, hvor projektet er placeret. Afværgeforanstaltninger kan antage mange forskellige former Men
eksempler på sådanne kunne være, at bebyggelse placere hvor terrænet er højst, at der anlægges områder, hvor
vandet kan ledes hen, så det ikke forårsager materielle skader, kystsikring mv. Vigtig er det dog, at de tiltag,
som laves for at sikre, at områderne ikke bliver oversvømmet, i størst mulig omfang er med til at give området
mere natur eller rekreativ værdi til gælde for beboerne. Ligeledes stilles der krav om, at lavtliggende arealer
friholdes for bebyggelse.
De øgede vandmængder er med at belaste kloaksystemet meget. Derfor er det vigtigt, at der også i
planlægningen af ny projekter på steder, som ikke er umiddelbart udfordret i forhold til klimaforandringer,
stilles krav til håndtering af vand. Derved sikres, at kommunen bliver mere robust over for klimaforandringer.
Som udgangspunkt er det vigtigt, at vand håndteres på egen grund – det kan ske ved, at det gennem
planlægningen sikres, at så få arealer som muligt belægges, at der laves områder, hvor vandet kan ledes hen, at
der etableres meget grønt - også på mere atypiske steder som fx tage, da træer, buske og anden beplantning
hjælper med til at komme af med vandet. Da de øgende vandmængder ofte kun er en udfordring i forbindelse
med fx store regnskyl, er det vigtigt, at de tiltag, som laves, også har en værdi på alle andre tidspunkter. Derfor
skal der i forbindelse med vandhåndteringsprojekter tænkes i løsninger, som ud over en hensigtsmæssig
håndtering af vand også har en natur- og/eller rekreativ værdi for beboere eller nærområdet.
Kilder til oversvømmelse og erosion
Halsnæs Kommune er omgivet af vand og har mange lavt liggende områder, hvilket er med til at øge
sårbarheden overfor kommende klimaforandringer. I kommuneplanen er der på baggrund af erfaringer, data
fra klimaatlas og andre statslige data, udpeget relevante kilder i forhold til oversvømmelse og erosion.
De kilder til oversvømmelse og erosion, som i kommuneplanen ligger til grund for vurdering af, om der skal
stilles krav om etablering af afværgeforanstaltninger er:
Grundvand dybde
Nedbør på terræn
Havvandsstigning
Kyst erosion
På kort 2.1-2.4 er det muligt at se, hvor man i fremtiden forventer, at ville kunne se udfordringer i forbindelse
med oversvømmelse og erosion jf. de forskellige kilder. Kortet skal betragtes som et screeningskort. Det betyder,
at der er forhold, som fx nedsivningsmuligheder, det ikke tager højde for. Desuden er der en meget stor
usikkerhed i data for fremtidens vejr (Læs mere om det neden for.)
Data og baggrundsviden
I kommenplanen er der vist kort, som udpeger områder, der (potentielt) kan være udfordret i forhold til
oversvømmelse og erosion.
Kortet er udarbejdet på baggrund af følgende:
Havvandsstigning. Havvandsstigningskort (kort 2.1) viser, hvor på terræn man kan forvente vand ved
forskellige hændelse (se mere om hændelser i boksen hændelser). Kortet er udarbejdet ved at benytte data fra
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DMI’s klimaatlas (se boksen klimaatlas). De data, som benyttes, er lavet på baggrund af klimascenariet RCP 8.5
(mere information se boksen scenarier) og tager udgangspunkt i, hvad man forventer i forhold til
storm odshændelser i 2071-2100. Forventningerne til størrelsen på en storm od er behandlet i modeller
udarbejdet af NIRAS, som tager højde for etableringen af sluse og ændret højde på Classens Dige. Kortet har en
usikkerhed på 5-6 cm og tager ikke nødvendigvis højde for genstande med en tykkelse på under 40 cm. Kortet
kan derfor kun bruges vejledende, og yderligere undersøgelser er nødvendige, inden der tages stilling til
afværgeforanstaltninger og deres udformning.
Vand på terræn. Kortet (kort 2.2), der viser vand på terræn, viser, hvor man vil kunne forvente, at vandet samler
sig på terræn ved forskellige hændelser i fremtiden (se mere om hændeler i boksen hændelser). Kortet er
udarbejdet på basis af data fra DMI’s klimaatlas (mere information i boksen klimaatlas). Data, der benyttes, er
lavet på baggrund af klimascenariet RCP 8.5 (Mere information se boksen Scenarier) og tager udgangspunkt i
forventningerne for år 2071-2100. De forskellige regnhændelser er derefter bearbejdet af eksterne konsulenter.
Der er alene vist frit vand med en udbredelse på mere end 750 m2 og en dybde på mere end 10
cm. Udpegningerne tager ikke hensyn til forhold som nedsivningspotentiale, kloak mv. Kortet kan derfor kun
bruges vejledende, og yderligere undersøgelser er nødvendige, inden der tages stilling til
afværgeforanstaltninger og deres udformning.
Grundvand dybde. Kortet (kort 2.3) er lavet på baggrund af statslig data fra KAMP. Kortet viser de steder hvor
grundvandet i dag vurderes at ligge i 0-1 meters dybde, samt hvor det i fremtiden kan forventes at ligge højt (0-1
meters dybde). Grundvandstanden kan variere meget lokalt. Kortet kan derfor kun bruges vejledende, og
yderligere undersøgelser er nødvendige, inden der tages stilling til afværgeforanstaltninger og deres
udformning.
Kyst erosion. Erosionskortet (kort 2.4) for nordkysten er lavet på baggrund af data fra Kystdirektoratets
værktøj Kystatlas. Fra Hundested til Liseleje Plantage er der en del hård kystbeskyttelse. Kommunen har ikke
viden om effekten af de enkelte kystbeskyttelsesanlæg. I forbindelse med udarbejdelsen af
kystsikringsprojektet Nordkystens Fremtid, er det blevet vurderet at en stor del af den hårde kystbeskyttelse er
underdimensioneret i dag og styrken af konstruktionerne reduceres yderligere i fremtiden som følge af
erosion og havspejlsstigning. Erosionskortet for Isefjord og Roskilde fjord er lavet på basis af Kystdirektoratets
værktøj Kystatlas samt viden om de eksisterende kystanlæg og deres effekt. Kommunen har ikke
nødvendigvis kendskab til kystbeskyttelse, som er etableret før 1988. Disse anlæg er derfor ikke nødvendigvis
medtaget i vurderingen af den endelige erosionsrate. Kortet kan derfor kun bruges vejledende, og yderligere
undersøgelser er nødvendige, inden der tages stilling til afværgeforanstaltninger og deres udformning.
Der er mange faktorer, der har betydning i forhold til udbredelsen og det reelle omfang af eventuel
oversvømmelser og/eller erosion. Derfor skal der i forbindelse med planlægning for afværgeforanstaltninger i
forbindelse byudvikling, fortætning, særlige tekniske anlæg og ændret arealanvendelse ske yderligere
undersøgelser af omfanget. Ud fra dette træffes beslutning om omfanget og karakteren af den konkrete
afværgeforanstaltning.
Klimaatlas
Klimaatlas er udarbejdet af DMI og er lavet for at give kommunerne et ensarte datagrundlag, de kan benytte i
deres klimatilpasningsindsats. Klimaatlas indeholder en landdækkende database med datasæt, som giver et
bud på det fremtidige vejr i forhold til blandt andet skybrud og storm od.
Du kan nde klimaatlas på https://www.dmi.dk/klimaatlas/
Hændelser
Hændelser beskriver den hyppighed, hvormed en given vejrhændelse statistisk set vil forkomme. F.eks.
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dækker begrebet en 10 års regnhændelse over den mængde regn, som i et givet tidsrum statistisk set vil
forekomme 1. gang hvert 10 år.
Klimascenarier
Fremtidens vejr afhænger i høj grad af den fremadrettede udledning af drivhusgasser på jorden. Da man ikke
kender den fremtidige udledning af drivhusgasser, kan man lave forskellige scenarier, der forudsiger
fremtidens udledning. Et scenarie er en ”hvad nu hvis” beregning af, hvordan udledningen af drivhusgasser
vil være fremadrettet – og dermed også hvordan klimaet kan forventes at blive under forskellige
forudsætninger.
Størstedelen af den klimadata som benyttes i kommuneplanen er lavet på baggrund af et klimascenarie kaldet
RCP 8.5. som er et af 4 scenarier udviklet af FN’s klimapanel.

Samarbejde med andre kommuner
Vand kender ikke til kommunegrænser, derfor er det nødvendigt, at der i den konkret planlægning af
afværgeforanstaltninger, vurderes om der kan være følgevirkninger i nabokommuner. Hvis det er tilfældet, bør
nabokommunen inddrages i planlægningen.
Større projekter for at afværge af oversvømmelse eller erosion kan med fordel planlægges i samarbejde med
andre kommuner. Et eksempel på et sådant samarbejde er Nordkystens Fremtid. Her samarbejder de tre
nordkystkommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Projektets formål er at sikre ejendomme, strande og
rekreative arealer langs nordkysten mod havets erosion. Dette planlægges gjort ved at lave en strandfodring
med sand, grus og ral, langs hele nordkysten.
Læs mere om projektet på Nordkystens Fremtids hjemmeside www. nordkysten.helsingor.dk
Retningslinjer
Generelle retningslinjer
De generelle retningslinjer gælder ved al planlægning af større omdannelser eller nybyggeri.
2.1.1 Ved udlæg af nye byområder og byomdannelse Ved planlægning for større omdannelser og større
nybyggerier skal risikoen for oversvømmelse, erosion og problemer med bortledning af vand vurderes. Der
skal gennem lokalplanlægning sikres, at nedsivning/bortledning håndteringen af regnvand og sikring mod
erosion kan ske på en forsvarlig måde.
2.1.2 Ved udlæg af nye byområder og byomdannelse Ved planlægning for større omdannelser og større
nybyggerier skal der udlægges arealer, hvor regnvand kan nedsives eller forsinkes der kan være med til at
forsinke regnvand. Det kan f.eks. være regnvandssøer eller bassiner. udnyttelse af bynære engområder eller
lignende.
2.1.3 Ved planlægning for større omdannelser og større nybyggerier skal det som udgangspunkt sikres at al
regnvand håndteres på egen grund. Det er dog muligt i visse tilfælde at benytte tilstødende arealer eller lave
løsninger i samarbejde med andre grundejere.
2.1.4 Når der planlægges for håndtering af regnvand skal den valgte løsning være tilpasset stedet og
nærområdet.
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2.1.5 Ved planlægning for større omdannelse og større nybyggerier skal løsningen til regnvandshåndteringen i
størst muligt omfang bidrage positivt til områdets natur og/eller rekreative værdi
2.1.6 Ved udformning af en løsning til håndtering af regnvand, skal det undersøges, om en sådan kan bidrage
til en forøget biodiversitet.
2.1.7 Ved planlægning for større omdannelser og større nybyggerier skal det sikres at projektet ikke skaber en
forøget risiko for oversvømmelse af naboarealer.
2.1.8 I forbindelse med lokalplanlægning skal der stilles krav om maksimal befæstelsesgrad. Dette gælder både
i by- og sommerhusområder. Hvis en stor befæstelsesgrad er nødvendig f.eks. i forbindelse med større
parkeringspladser, bør der i størst mulig omfang benyttes en permeabel belægning.
2.1.9 Veje og stier kan benyttes som vandveje - det skal i det konkrete tilfælde vurderes om en sådan løsning vil
være mulig.
2.1.10 Ved anlæg af større offentlige rekreative anlæg, skal det undersøges og overvejes, om disse samtidig kan
få funktion af arealer til håndtering af større regnhændelser.
2.1.11 Ved planlægning for større omdannelser og større nybyggerier skal det undersøges, om der er
udfordringer med overløb fra kloak. Desuden skal det sikres, at projekter ikke forværrer eventuelle problemer
med overløb fra kloak yderligere.
Stedsspeci kke retningslinjer
De stedspeci kke retninger gælder alene ved planlægning for byudvikling, fortætning, særlige tekniske anlæg
og ændret arealanvendelse i områder, der vurderes at være eller i fremtiden blive udsat for oversvømmelse eller
erosion.
2.2.1 Områder, hvor der er en væsentlig risiko for store og tilbagevendende oversvømmelser, eller som er udsat
for stor erosion, skal friholdes for alle former for ny bebyggelse og anlæg, med mindre der etableres
afværgeforanstaltninger, som forhindrer oversvømmelse eller erosion. Der kan dog etableres anlæg, der kan
tåle oversvømmelse. En udpegning af arealer følger efter klimatilpasningsplanen.
2.2.2 Ved planlægning for byudvikling, større fortætninger, særlige tekniske anlæg og ændret areal
anvendelse i områder, der er udfordret i forhold til nedbør på terræn (se kort 2.2.2) skal det undersøges
yderligere, i hvilket omfang området er udsat for oversvømmelse som følge af nedbør. Hvis undersøgelserne
viser, at området er udsat i forhold til oversvømmelse som følge af nedbør, skal det sikres, at der etableres
afværgeforanstaltninger for dette.
2.2.3 Ved planlægning for byudvikling, større fortætninger, særlige tekniske anlæg og ændret areal
anvendelse i områder, hvor der er moderat eller stor erosion (se kort 2.2.4), skal der etableres
afværgeforanstaltninger til sikring mod erosion.
2.2.4 Ved planlægning for byudvikling, større fortætninger, særlige tekniske anlæg og ændret areal
anvendelse i områder, der er udfordret i forhold til grundvand nær eller på terræn (se kort 2.2.3) skal der ske
undersøgelser af grundvandstanden i det konkret område. Hvis undersøgelsen viser, at området nu eller i
fremtiden er eller vil blive udfordret i forhold til grundvand nær eller på terræn, skal der etableres
afværgeforanstaltninger, som afbøder dette.
2.2.5 Ved planlægning for byudvikling, større fortætninger, særlige tekniske anlæg og ændret areal anvendelse
i områder, der er udfordret i forhold til oversvømmelse, som følge af havvandsstigning (se kort 2.2.1)), skal der
etableres afværgeforanstaltninger, som sikre mod oversvømmelse fra havet.
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2.2.6 Afværgeforanstaltninger, som sikrer mod oversvømmelse og erosion, skal i størst mulig grad tilføre
området natur- eller rekreativ værdi. Afværgeforanstaltninger skal være tilpasset det konkrete område og
nærmiljø.
2.2.7 Etablering af afværgeforanstaltninger, som sikrer mod oversvømmelse og erosion, som kan påvirke på
tværs af kommunegrænser, kan kun etableres i dialog med den berørte kommune.
Kort 2.2.1 - 2.2.4 - retningslinjer
Kort 2.2.1 - Havvandsstigning

Se kortet

Kortet er en repræsentation af en modelberegning. Udbredelsen af havvand på terræn ved de forskellige
hændelser kan i praksis afvige fra kortet. Kortet har en usikkerhed på 5-6 cm i højden og har ikke
nødvendigvis medtaget objekter med en tykkelse på mindre end 40 cm. Ved havvandsstigning kan vandet på
terræn godt placere sig anderledes.
Kort 2.2.2 - Vand på Terræn
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Se kortet

Kortet er en repræsentation af en modelberegning. Kortet tager ikke højde for naturlig dræning eller
kloakering. Udbredelsen af vand på terræn ved de forskellige hændelser kan derfor afvige markant fra det,
som vises på kortet.
Kort 2.2.3 - Høj grundvandsstand

Se kortet
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Kortet er lavet på baggrund af modelberegninger. Overløb kan derfor godt få en anden udbredelse på terræn
end vist på kortet.
Kort 2.2.4 - Kysterosion

Se Kortet

Kortet er en repræsentation. På nordkysten er der på store strækninger hård kystbeskyttelse. Graden af
erosion, som vises på kortet, tager på nordkysten ikke hensyn til kystbeskyttelsesanlæg. Den reelle grad af
erosion kan derfor være mindre end, hvad kortet viser.

Forebyggelse af klimaforandringer
Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2
samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser og skader på bygninger og
andre værdier. Der har været arbejdet på begge områder i ere år, og arbejdet fortsætter.
Klimatilpasning i Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune har en særlig udfordring i forhold til klimatilpasning. Store dele af kommunens by- og
sommerhusområder ligger meget lavt og er derfor sårbare overfor øgende nedbørsmængder og for stigninger
af havspejlet. Samtidig har kommunen en meget lang kyststrækning, der er sårbar overfor ændringer i vejret
som for eksempel kraftige storme, som medfører risiko for oversvømmelse. Afvandingen fra Arresø til Roskilde
Fjord sker primært via kanalen, der går gennem Frederiksværk. Med forventede øgede regnmængder og
intensitet vil der fremover være mere vand, der skal ledes til fjorden, ligesom der kan ske opstuvning i fjorden.
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Dette kan få betydning for sluserne til Arresø.
For at få belyst, hvilke udfordringer kommunen står overfor i forhold til håndtering af vand, har Halsnæs
Kommune i samarbejde med et konsulent rma fået udarbejdet rapporten "Masterplan for vand". Den
indeholder en kortlægning af både nuværende og forventede fremtidige vandproblemer, der skyldes
forandringer i klimaet. Der er arbejdet på at løse nogle af de problemer, rapporten fandt, ligesom der i
forbindelse med klimasikringsplanen vil blive arbejdet videre med de problemer, der endnu ikke er løst,
herunder især problemerne ved store nedbørshændelser.
Fremtidens klimatilpasning i Halsnæs Kommune
Klimasikringsplanen, der udarbejdedes i 2013 fokuserer på de klimaforårsagede problemer, der er risiko for i
Halsnæs Kommune, prioritere dem og opstille handlinger for de vigtigste. Klimasikringsplanen er indarbejdet
i kommuneplanen i kapitlet om vand i klimasikringsafsnittet.
Byudvikling
Kommuneplan 2017 indeholder retningslinjer, der skal sikre, at vandet indtænkes ved udlæg af nye
byudviklingsarealer. Det kan for eksempel være særlige vurderinger for lavtliggende områder (se afsnittet om
tekniske anlæg). Endvidere stilles der krav om at indtænke regnvandsbassiner eller lignende til håndtering af
regnvand. Det kan også være engarealer, lave arealer langs vandløb eller anlagte regnvandssøer og bassiner.
Kyster
På Halsnæs Kommunes kyststrækning forekommer der i dag ikke væsentlige kystproblemer ud over på den
meget eksponerede Nordkyst, hvor kysterosionen på trods af den intensive kystbeskyttelse ikke er helt
kontrolleret overalt. Den omfatter dels privat etableret beskyttelse dels samordnet beskyttelse gennemført ved
medvirken af de offentlige myndigheder.
Energi i Halsnæs Kommune
Begrænsning af klimaforandringerne
Fremtidens klimaforandringer afhænger af hvor mange drivhusgasser, der udledes til atmosfæren. I Halsnæs
Kommune arbejdes der på en række tiltag, som skal være med til at nedsætte kommunens udledning af
drivhusgasser til atmosfæren.
Klimabæredygtigheds strategi
På baggrund af regeringens målsætning om, at der i 2030 skal være en 70 procent reduktion af CO2
udledningen i forhold til 1990 og, at Danmarks i 2050 skal være CO2 neutral, vil Halsnæs Kommune i efteråret
2021 komme med en klimabæredygtigheds strategi. Formålet med strategien er at sikre, at kommune som
virksomhed bidrager til, at mængden af drivhusgasser, der udledes til atmosfæren, formindskes.
Klimabæredygtigheds strategien arbejder med alle dele af kommunens virke, og ser hvilke CO2
reduktionstiltag, der er mulige og, hvilken effekt de har.
På energiområdet har der i de senere år været en række offentlige og private tiltag for vedvarende energi (VEtiltag) i Halsnæs Kommune. Der er gennemført et stort klimaprojekt på mange af kommunens ejendomme, der
ved renoveringer og forbedringer har medført betydelige besparelser i energiforbruget: det såkaldte ESCOprojektet. Samtidig er der opsat solcelleanlæg på og ved ere af kommunens ejendomme, ligesom der er opsat
en enkelt husstandsvindmølle. Projektet fortsætter med overvågning, ligesom der fortsat arbejdes med nye
tiltag. Privat etableres der fortsat en del jordvarmeanlæg, ligesom der især i 2012 var et boom i etableringen af
solcelleanlæg. Der er fortsat en interesse for disse anlæg, men etableringen af dem afhænger også af de
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tilskuds- og afregningsordninger der ndes nationalt.
Halsnæs Kommune er også tidligere gået aktivt ind i klimaarbejdet ved at underskrive to konkrete aftaler: En
klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening og en kurveknækkeraftale med Elsparefonden.
I Klimakommuneaftalen forpligter kommunen sig som virksomhed til at reducere CO2-udslippet med 2 % om
året frem til 2025. Dette svarer til en absolut CO2-reduktion på ca. 33 % i 2025 i forhold til udledningen, da man
startede. Kurveknækkeraftalen med Elsparefonden medførte, at elforbruget blev reduceret med 2 % om året
frem til 2011.
Fremtidens klima- og energiindsats i Halsnæs Kommune
Da klimaproblematikken er en global udfordring, er det en international opgave at nå til enighed om fælles
klimamål. Men det er op til de nationale og lokale myndigheder, at udfolde og udstikke de rammer som borgere
og virksomheder skal efterleve for at klimamålene nås. Det er den enkeltes handlinger, der gør forskellen.
For at understøtte de nationale mål om en CO2-reduktion på 20 % frem til 2020 kunne det næste skridt være at
udvide klimaaftalen til også at omfatte borgere og private virksomheder i kommunen.
Hvis Halsnæs Kommune vil være på forkant i arbejdet for en mere bæredygtig udvikling, er det væsentligt at
se på energiudfordringen inden for en række temaer som f.eks. boligen, vedvarende energi, transport, forbrug,
fødevarer og f.eks. turisme. Herunder er der en række forslag til initiativer, der kan være med til at gøre de
forskellige områder mere bæredygtige.
Boligområdet
For at opnå væsentlige energibesparelser i de private boliger, er det vigtigt at styrke energirådgivningen over
for borgerne. Der er ved et stort arrangement blevet informeret om private VE-tiltag som sol, vind og jordvarme
og om energirigtigt byggeri som f.eks. passivhuse. Etablering af nye fjernvarmeforsynede områder er stagneret,
da der ikke er tilslutningspligt for nybyggeri, der opføres i bestemte energiklasser, og dermed bliver det
økonomiske grundlag for fjernvarme for usikkert. Det er overordnet set uhensigtsmæssigt, da fjernvarme har
en meget høj grad af energieffektivitet. På længere sigt kan der dog blive tale om at etablere fjernvarme i de
områder, der i dag er forsynet med naturgas i for eksempel Ølsted og den sydlige del af Hundested.
Fjernvarme
En god del af kommunes større byer er i dag omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Der arbejdes i disse år
på at sikre, at fjernvarmen overgår til at benytte energikilder, som udleder mindre CO2. F.eks. har Hundested
Varmeværk etableret en større solcellepark og etablerer et luft-til-vand varmeanlæg. Halsnæs Forsyning
arbejder også på at kunne leve varme via et luft-til-vand anlæg.
Vedvarende energi
Inden for vedvarende energi er det oplagt at styrke mulighederne for at udnytte og udvide vindmølleområder,
solanlæg, fjernvarme baseret på biomasse, biogas, jordvarme, bølgekraft, geotermiske anlæg, algeproduktion
osv.
Det er vigtigt, at de rette VE-løsninger får optimale rammer, således at det bliver nemt at implementere CO2reducerende anlæg i Halsnæs Kommune. Et eksempel kunne være at gennemføre eksempelprojekter med
bølgekraft, etablere geotermiske anlæg eller at koble nye boligområder på større solfangeranlæg.
Transportområdet
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C02-udledningen fra transportområdet udgør i dag ca. 30 % af den samlede udledning i Danmark. Det er en
sektor, som konstant vokser, og hvor CO2-udledningen ikke på samme måde kan reguleres i forhold til de
nationale CO2 mål.
Halsnæs Kommune er en pendlerkommune, og det er derfor oplagt at arbejde med bæredygtig transport (se
også afsnittet om erhverv). Det kan gøres ved at sikre god kollektiv transport, udbygge den kollektive tra k for
eksempel ved at arbejde for, at kommunen på lang sigt bliver betjent af S-tog forbedring af cykelmuligheder, at
der kommer bycyklermere fokus på samkørsel osv. Derudover er der de i de sidste år blevet arbejdet på at
etablere bedre parkeringsforhold, for både cykler og biler ved stationerne, så det bliver nemmere at komme til
den kollektive tra k. Det er et område, der arbejdes videre med. Alt sammen er det initiativer, der vil være med
til at reducere CO2-udledningen fra privatbilismen. Derudover er der i de sidste år blevet opsat ladestandere til
elbiler på ere af kommunens parkeringspladser, hvilket er et område som over de kommende år gradvist vil
blive udbygget. Herved bliver det nemmere for den enkelte borger at få opladt sin bil og derved gøre elbiler til et
alternativt til almindelige benzin- og diselbiler.
På busområdet vil det være oplagt at se på muligheden for at benytte alternative og miljøvenlige drivmidler.
Her er det oplagt at se på elbusser i forbindelse med næste udbud af busruterne i Halsnæs Kommune.Det
kunne være VE-el, lokalt produceret biogas eller brint. Dette kunne også gælde de kommunale biler for
eksempel til hjemmeplejen.
Forbrug
For at skabe en mere "grøn" adfærd hos kommunens borgere og virksomheder, kan der gennemføres
kampagner for CO2-venlige produkter som en del af kommunens Agenda21-initiativer.
CO2- strategi i Halsnæs Kommune
Halsnæs Kommune har i dag mange bæredygtighedstiltag. Men det er også vigtigt at få formuleret en klar
CO2- strategi, som kan være styrende for de mange forskellige initiativer, der er sat i gang på energi- og
klimaområdet, og for de, initiativer, som venter ude i fremtiden.
Strategien bør udover mål for reduktion af CO2-udledning, også indeholde mål for andel af vedvarende energi,
transportområdet, erhvervsstrategien osv. For at styrke udviklingen i kommunen - herunder kommunens
image og miljøpro l, er det vigtigt, at klimaarbejdet pro leres stærkt frem til 2020. Desuden er det centralt, at
borgerne og medarbejderne inddrages i klimaarbejdet, så det bliver nærværende for alle.
CO2 og VE mål for Danmark og EU.
Kyotoaftalen
Efter Kyotoaftalen, var Danmark forpligtet til at reducere CO2-udledningen med 21 procent frem til 2012 i
forhold til basisåret 1990. Ifølge aftalen skal EU samlet reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser med 8
procent.
EU-klimaaftale frem til 2020
Med den nye EU-klimaaftale, også kaldet 20/20/20, skal de 27 EU lande frem til 2020 reducere drivhusgasserne
med 20 procent, øge andelen af vedvarende energi til 20 procent og spare 20 procent af energien. For Danmark
betyder klimaaftalen, at vi skal op på 30 procent VE i 2020. I 2005 var andelen af VE i Danmark ca. 17 procent.
EU´s gennemsnit reduktion på dette område er 10 procent frem til 2020.
VE-tiltag =tiltag for vedvarende energi
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Biofaktor
Redegørelse
Biofaktor.
Biofaktor er et værktøj, som i forbindelse med lokalplanlægning, kan være med til at sikre et områdes grønne
elementer. Biofaktor er et udtryk for den biologiske aktivitet , som der på et givet område er plads til - eller sagt
på en anden måde: hvor grønt et område er.
En høj biofaktor behøver ikke nødvendigvis at betyde at biodiversiteten i et område er høj. Biofaktoren
fortæller alene om omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse. En høj biofaktor vil
dog betyde, at området er grønt, og i langt de este tilfælde består af varierede arter. Biofaktor er et godt værktøj
i planlægningsfasen af nye områder, da der er en stor eksibilitet i måderne, hvorpå man kan opnå en given
biofaktor. For at sikre, at biodiversitet kommer til at spille en rolle i forbindelse arbejdet med biofaktor, gives der
en højere score, når der vælges beplantning, som er til gavn for biodiversiteten.
Se mere om biofaktor og udregning af denne i bilag 1.
Retningslinjer
2.3.1 Når der planlægges større samlede ny boligbebyggelser, større enkelt projekter fx dagvare butikker,
restauranter og virksomheder samt laves større renoveringer af fx boligbebyggelse skal der som udgangspunkt
planlægges for en minimum biofaktor.
Biofaktoren i åben-lav boligområder skal være mindst 0,5.
Biofaktoren i tæt-lav boligområde skal være mindst 0,4 0,3
Biofaktor i forbindelse med kontor og virksomhedsbyggeri skal være mindst 0.3
Biofaktorens minimumsværdi måles i forhold til når beplantningen er 10 år. Al beplantning skal anlægges
samtidig med bebyggelsen for at tælle i biofaktor regnskabet.

Biodiversitet i byen
Byrådet vil:
Sikre at biodiversitet medtænkes når der sker større byudvikling.
Redegørelse
Hvad er biodiversitet
Biodiversitet er et udtryk for naturens mangfoldighed. Biodiversitet omhandler al liv på jorden fra store
pattedyr, planter over insekter, svampe og bakterier, ofte forbundet med hinanden. Biodiversitet handler både
om den genetiske variation inden for en art og om variation mellem arter.
Biodiversitet i bebyggede områder.
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Biodiversitet er ofte noget, som forbindes med det åbne land og større naturområder. Biodiversitet har dog også
sin berettigelse i mere bebyggede områder, hvor det både kan have funktion af korridorer for dyr og planter
samtidig med, at det giver et varieret og oplevelsesrigt lokalområde til glæde for beboerne. Biodiversitet i mere
bebyggede områder handler ofte ikke om store arealer, men om at sikre, at de grønne områder, der anlægges, er
med til at understøtte biodiversiteten. Dette kan både gøres ved at medtænke natur, som allerede er til stede,
ind i et konkret projekt, og ved at etablere ny beplantning, hvor man sikre at forudsætningerne for biodiversitet
er til stede, fx ved at benytte et varieret udvalg af hjemhørende eller lokale planter, som er tilpasset de behov og
forudsætninger, som er på stedet.
En VILDERE kommune
Halsnæs Kommune deltager, fra 2021, sammen med en række andre kommuner, i Miljøministeriets
konkurrence VILDERE kommune. Formålet med konkurrencen er at motivere og inspirere danskerne i
kampen for mere vild natur i Danmark. Der er frie rammer for, hvordan man som kommune vælger at deltage i
konkurrencen. I Halsnæs Kommune er der ere tiltag i gang i forhold til VILDERE kommune. Et af tiltagende er
ved Kappelhøjkilen, hvor der arbejdes med at udlægge 25-30 ha af kommunens jord til vild natur. Ligeledes er
kommunen ved at genetablere Hunderevet. Hunderevet er et stenrev der strækker sig ud i Kattegat og skal
fungere som leve sted for en række forskellige dyr. Også etableringen af strandeng og overdrev med 7 nye
vandhuller i forbindelse med frede arealer ved Gråstenvej er en del af VILDERE kommune.
Som en del af kommunens deltagelse i konkurrencen skal der arbejdes med driften af de grønne områder i
kommunen, så vild natur og biodiversitet indtænkes i den måde, som kommunens arealer beplantes og plejes
på.
Konkurrencen løber frem til efteråret 2022, hvor
Retningslinjer
2.4.1 I forbindelse med lokalplanlægning for nye større bebyggelser eller renoveringer skal der arbejdes for at
sikre, at områdets eksisterende natur og biologiske værdier bevares.
2.4.2 I forbindelse med lokalplanlægning for større nye bebyggelser eller renoveringer bør det undersøges, om
placering af og typer af beplantning kan få funktion af grønne forbindelser til eksisterende natur.
2.4.3 I forbindelse med lokalplanlægning skal der, i det omfang det giver mening, stilles krav om i højst mulig
grad at anvende hjemhørende eller lokale arter og gerne en variation af ere arter.
2.4.4 I forbindelse med lokalplanlægning hvor der stilles krav til regnvandshåndtering bør det undersøges, om
dette kan ske i samspil med en forøgelse af biodiversiteten.

Hovedstruktur
Hovedstrukturen indeholder redegørelser og retningslinjer for alle emnerne i kommuneplanen. De er opdelt i
fem hovedgrupper: Byer, Fritid, Åbent land, Teknik og Vand.
Hovedgrupperne er igen opdelt i de enkelte temaer som f.eks. Centerområder og detailhandel, sommerhuse,
geologi og søer. Brug oversigten til venstre til at søge rundt i - de enkelte hovedgruppers temaer folder ud, når
du klikker på dem.
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Byer
Kapitlet Byer indeholder en række temaer, der beskriver status og udviklingsmulighederne for byområderne i
Halsnæs.
Temaerne i kapitlet er:
Bymønster, der handler om den overordnede bystruktur
Byudvikling og rækkefølgebestemmelser, der handler om den langsigtede byudvikling
By- og boligudvikling, der handler om de nære udviklingsmuligheder og retningslinierne for
boligområderne
Frederiksværk, der handler om intentionerne for Frederiksværk med særligt fokus på bymidten
Hundested, der handler om intentionerne for Hundested med særligt fokus på bymidten og havnen
Center og detailhandel, der handler om udviklingsmulighederne og indeholder retningslinierne for
detailhandlen i bymidterne, i lokalsamfundene og for særligt pladskrævende butikker.
Erhverv, der handler om, hvilke muligheder der ses for den fremtidige erhvervsudvikling
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, der handler om, hvad der vil skulle til for at placere
sådanne virksomheder i kommunen.
Kulturmiljøer i byerne, der handler om sikring af værdierne i ti udpegede by- og bygningsstrukturer i
kommunen.
Kapitlet følger op på de planer, der tidligere er udarbejdet og fortsat arbejdes med, for Frederiksværk bymidte og
Hundested bymidte og havn. Der er arbejdet meget med at sikre byernes nuværende værdier, forstærke disse
og samtidig sikre en udviklingsmulighed, som kan være med til at fastholde byernes betydning både lokalt
men også i forhold til nabobyerne.
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Bymønster
Byrådet vil:
- sikre en bystruktur, der understøtter attraktive butiks- og boligområder i kommunen.
Kort 3.1

Kort 3.1 Bymønster
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Se kortet i stort format
Redegørelse
Temaet Bymønster viser bystrukturen i Halsnæs, hvor der er to kommunecentre, 10 lokalsamfund og 12
landsbyer, samt kommer med en kort beskrivelse af de tre elementer.
Bymønstret i Halsnæs Kommune består af tre forskellige elementer: kommunecentre, lokalsamfund og
landsbyer.
Kommunecentrene
Kommunecentrene rummer et bredt udvalg af funktioner, som betjener alle kommunens borgere. Det gælder
både funktioner, som alle bruger og funktioner, der er meget specialiseret. Det er her det store udvalg af
dagligvare- og udvalgsvarebutikker ligger, ligesom mange af de offentlige servicebygninger,
servicevirksomheder, spisesteder, kulturelle funktioner og hovedparten af kommunens erhvervsområder er
koncentreret der. Kommunecentrene mister typisk deres koncentration af funktioner, jo længere man bevæger
sig væk fra selve bymidten. I udkanten af centrene er der således typisk boligområder, mindre
erhvervsområder og grønne områder.
Hundested og Frederiksværk er fortsat begge udpeget som kommunecentre. Rådhuset er placeret i
Frederiksværk, mens der er en servicebutik i Hundested. De to kommunecentre i Halsnæs Kommune har
begge en forholdsvis kort historisk baggrund på under 500 år. Kommunecentrenes værdier er, at de rummer
alle de vigtige funktioner, som borgerne har brug for.
Lokalsamfundene
Lokalsamfundene er typisk mindre byer eller afgrænsede byområder præget af boliger og oftest med enkelte
dagligdagen nødvendige funktioner som f.eks. dagligvarebutikker, idræt, skoler eller pasningsordninger.
Grundet områdernes overskuelige størrelse opfatter beboerne ofte hele lokalsamfundet som deres lokalområde.
Lokalsamfundene er enten opstået omkring gamle landsbyer eller som afgrænsede forstadskvarterer til
kommunecentrerne. Deres værdier er, at de udgør et samlet overskueligt boligområde med enkelte basale
funktioner og nærhed til naturen.
Landsbyerne
Landsbyerne rummer primært boliger og landbrug. Landsbyerne er meget varierede i størrelse, og består af alt
fra ganske få ejendomme til 50-70 ejendomme. Landsbyerne har ofte en klar overvægt af ældre ejendomme. I
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enkelte landsbyer er der opført en lille parcelhusudstykning, men oftest er der kun tale om enkelte nye boliger,
der er placeret i "huller" i den gamle landsbybebyggelse. Typisk er der ingen butikker eller offentlige
servicefunktioner i landsbyerne.
Landsbyerne har typisk en meget lang historie bag sig, hvilket tydeligt ses i ere af landsbyerne. Landsbyernes
værdier er, at de i stort omfang ikke er spoleret af en nyere udvikling, og at der er kort til naturværdierne.

Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
Byrådet vil

- opprioritere fortætning af byer og byomdannelse og nedprioritere inddragelse af nye arealer i det åbne land
- udlægge arealer til enkelte nye byområder i Kommuneplan 2021-2032
- sikre, at der tages hensyn til kystnærhedszonen og naturværdierne, når der planlægges for nye byområder
- planlægge boliger tæt på institutioner, skoler, butikker og kollektiv tra k for at mindske biltra kken
- bevare og beskytte bynære naturelementer.

Redegørelse
Boligområder
Byrådet har vedtaget en rækkefølge for enkelte større boligområder i kommunen.
Det fremgår af boligprognosen fra 2021, at der er en boligrummelighed på cirka 1.800 boliger i
prognoseperioden, der går til 2032. En stor del af boligerne forventes opført og taget i brug i løbet af
planperioden, men der forventes stadig en restrummelighed på 300 boliger pr. 1. januar 2033.
Der gives i Kommuneplan 2021 mulighed for en større grad af fortætning i byområderne omkring
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Frederiksværk og Hundested, som dog forventes at føre til en forholdsvis beskeden årlig tilgang af nye boliger.
Sideløbende ønskes der fortsat mulighed for at udvikle og styrke enkelte andre lokalområder, hvorfor der i 2019
er udlagt et nyt område til boliger i Torup.
Sted/navn

Zoneforhold

Anvendelse

Boligtal

Rækkefølge

150

2022-2032

60

2023-2026

85

2022-2028

120

2021-2026

75

2022-2032

130

2021-2030

170

2022-2032

25

2022-2032

Byzone

80

2021-2032

9.B15 Højbjerg Etageboliger

Byzone

50

2022-2032

9.B16 Højbjerg Tæt-lav og
Øst
enfamiliehuse

Byzone

45

Efter 2026

4.B6
Tæt-lav og
Rådhusparken etageboliger

Byzone

4.B17
Etageboliger
Byzone
Havnevej
4.C17
Etageboliger
Byzone
Nordcenteret
6.B5 Kregme
Tæt-lav og
Byzone
Syd
enfamiliehuse
7.B1
Tæt-lav og
Landzone
Ubberupvej enfamiliehuse
Tæt-lav og
7.B7 Vibjerg
Byzone
enfamiliehuse
7.B12 H.J.
Tæt-lav og
Henriksensvej
Byzone
enfamiliehuse
nord for banen
8.B31
Enfamiliehuse Byzone
Storebjerg
9.B15 Højbjerg

Tæt-lav og
enfamiliehuse

10.B6 Torup
Syd

Tæt-lav og
enfamiliehuse

Byzone

45

2021-2030

10.B6 Torup
Syd

Tæt-lav og
enfamiliehuse

Byzone

40

2022-2030

Tabel 3.2.1 herover viser rækkefølge for igangsætning af nye byudviklingsområder og er suppleret i forhold til
tidligere med alle større kendte projekter og områder fra boligprognosen. Ud over de i tabellen viste projekter,
ndes der ere mindre projekter.
Erhvervsområder
Rummeligheden til erhverv forventes også at være tilstrækkelig indenfor planperioden. Der arbejdes med en
om ytning af rummeligheden, idet en del af det store uudnyttede erhvervsareal ved Ved Ullerup Skovvej ndes
der et lokalplanlagt erhvervsområde på nogle få ha der ikke er taget i brug kan tilbageføres til landzone, og der
kan udlægges et nyt erhvervsområde ved Frederiksværk - ved Industriområde Nord - samt ved Ølsted. Det vil
bedre afspejle det aktuelle behov, idet der ikke er ledig erhvervsrummelighed i Frederiksværk og Ølsted. Der
ndes ligeledes enkelte ledige erhvervsgrunde forskellige steder i kommunen blandt andet på Hundested
Havn. Desuden er der i kommuneplanen i enkelte boligområder øget mulighed for mindre ikke genegivende
erhverv. Endelig ndes der en uudnyttet arealreservation på ca. 44,5 ha til erhverv ved Ullerup Skovvej ved
Hundested.

Sted/navn
3.E1 Industriområde
Nord
4.E1 Fuglebækvej
4.E2 Hanehoved
Erhvervsområde
4.E3 Havnevej
4.E4 K.A.Larssensgade

Zoneforhold Areal i alt

Areal ledigt

Rækkefølge

Byzone

29,5 ha

0 ha

Fuldt udnyttet

Byzone

5 ha

3 ha

Byzone

14 ha

0 ha

Byzone
Byzone

15,5 ha
3 ha

0 ha
3 ha

2021Fuldt
udnyttet
Fuldt udnyttet
Fuldt udnyttet
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Byzone

6 ha

0 ha

8.E4 Sydhavnen

Byzone

11,5 ha

0 ha

8.E7 Ullerup Øst
8.E8 Ullerup Nord

Byzone
Byzone

36 ha
10 ha

36 ha
10 ha

8.E9 Ullerup Syd og vest

Byzone

28 ha

0 ha

8.E10 Bogbinderivej
8.E12 Sydmolen

Byzone
Byzone

4 ha
2 ha

2 ha
2 ha

8.E3 Vesthavnen

Fuldt
udnyttet
Fuldt
udnyttet
20222022Fuldt
udnyttet
20212022-

Tabel 3.2.2 herover angiver den aktuelle erhvervsrummelighed i alle større erhvervsområder i Halsnæs
Kommune.
Ved K.A Larssens Gade i Frederiksværk er udlagt som et område til langsigtet byomdannelse. Området bruges
i dag til byggemarkeder og andre større butikker samt lastbilparkering. På længere sigt ønskes det, at området
skal skabe en bedre sammenhæng mellem bymidten, lystbådehavnen og stålværksområdet.
Området ved den gamle gasbetonfabrik i Ølsted nord for banen er under omdannelse fra erhvervsområde til
boligområde med mulighed for liberalt erhverv, der ikke medfører tung tra k eller generer omgivelserne.
Retningslinjer
3.2.1 Det er muligt at overføre et landzoneområde på 6,5 ha ved Ubberupvej til byzone til boligformål. Området
blev først udpeget i Regionplan 2005 og er videreført i planlægningen siden som et langsigtet
byudbygningsområde. Området fremgår af kortet. Se også tabellen i redegørelsen.
3.2.2 Ved udvikling af nye boligområder skal der redegøres for naturværdierne i området, og væsentlige
naturværdier og naturelementer skal i videst muligt omfang beskyttes og indarbejdes i planlægningen af
området.
3.2.3. De enkelte nye boligområder kan udnyttes i henhold til rækkefølgen angivet i tabel 3.2.1.
Kort 3.2 - retningslinjer

Kort 3.2 Byudvikling og rækkefølgebestemmelser
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens §11a indeholde retningslinjer for udlæg af nye arealer til byzone.
Byudviklingen skal følge reglerne i Fingerplan 2019, der er Landsplandirektiv for hovedstadsområdets
planlægning. Ifølge Fingerplanen skal byudviklingen være af lokal karakter og ske i tilknytning til
kommunecentrene eller som afrunding af andre bysamfund. Der skal fastlægges rækkefølge for ny
byudvikling.

By- og boligudvikling

30

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Byrådet vil

- sikre en ambitiøs og bæredygtig by- og boligudvikling med respekt for naturen, historien og kulturværdierne.
Ved at fremme udviklingen i kommunens levende og autentiske bymiljøer, skal Halsnæs Kommune fremstå
som en attraktiv bosætningskommune.
Redegørelse
Mangfoldige by-og boligområder
Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der ndes i kommunen
og vi skal kunne tilbyde velfungerende og spændende byer med forskellige typer boliger og bymiljøer.
Der skal være mangfoldige bo- og leveformer i kommunen, der giver mulighed for, at man kan bo og leve i
kommunen i alle livets faser.
Halsnæs Kommune skal være en kommune, der skal kunne rumme en alsidig befolkningssammensætning i
forhold til f.eks. alder, etnisk oprindelse, uddannelse og erhverv. Dette skal sikres gennem en kvalitativ og
langsigtet by- og boligudvikling. Boligområderne skal derfor kunne tilbyde et bredt udbud af boliger, der giver
mulighed for ere boformer. Boligområderne skal også i sig selv fremstå alsidige, således at
beboersammensætningen f.eks. ikke er præget af en afgrænset aldersgruppe eller en socialt betinget situation.
Derfor er det vigtigt i planlægningen af nye by- og boligområder at sikre en hensigtsmæssig blanding af ejer-,
leje- og andelsboliger.
Byer med kvalitet
Byernes forskellige kvaliteter og særpræg skal bibeholdes og styrkes for at gøre kommunen endnu mere
attraktiv for borgere, sommerhusgæster, turister.
I ønsket om at sætte fokus på byernes kvaliteter, er det nødvendigt også at de nere byernes afgrænsning.
Mødet mellem by og land er i denne sammenhæng vigtigt for at have en klar grænse mellem by og land og for
at kunne adskille de enkelte byers særlige karakter.
Der arbejdes med at lade kommunens byer møde landskabet på en god måde, så kvaliteterne i hvert område
træder tydeligt frem.
Byerne skal være attraktive for de mennesker, der bor i dem. Det kan f.eks. sikres ved at skabe rum i byen som
folk har lyst til at opholde sig i. Byrummene skal være steder, der eksempelvis med belysning, farve- og
materialevalg og mulighed for ophold, indbyder til pauser og til brug på forskellige tidspunkter af døgnet.
Planlægning for byerne
Den fremtidige byudvikling skal tage udgangspunkt i de enkelte byers historie.
Det skal sikres, at udviklingen i byerne sker ud fra et helhedshensyn, der tager udgangspunkt i byens historie,
arkitektur og beboersammensætning og bymiljø. De kvaliteter, der skaber byens identitet og som gør byen
borgerne stolte af deres by, skal understøttes.
Byerne skal kunne tilgodese forskellige behov som er hos ældre, unge, pendlere, til yttere eller børnefamilier
har, f.eks. let adgang til naturen, institutioner, indkøb, kulturudbud og offentlig transport.
Kommunens borgere skal ikke blot sikres tag over hovedet, der skal gennem planlægning sikres bebyggelse
der skabe identitet, så hver enkelt beboer kan føle at de hører til.
Vores byer og boliger, skal bestå af blandede boligformer og størrelser - også inden for de enkelte boligområder.
Vi ønsker boligområder og boliger der er eksible og som kan imødekomme beboernes skiftende behov og
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ønsker.
Sunde byer
Byernes indretning kan bidrage til den enkeltes sundhed på en naturlig måde ved at give folk lyst og mulighed
for at bevæge sig rundt i byen til fods eller på cykel og der skal generelt sikres god tilgængelighed.
Det er vigtigt, at byrummet bidrager til daglig bevægelse ved at motivere folk til at tage cyklen til arbejde, i skole
eller lade bilen stå, hvis man blot skal til købmanden. Ved at sikre gode og tilgængelige byrum og forbindelser,
som øger alternative transportformer til bilen, skaber den fremtidige byplanlægning også muligheder for, at
miljøhensynet kan sikres i byerne.
Vi har tillige et miljøansvar med hensyn til den generelle tra kafvikling i den måde vi planlægger på.
Infrastrukturen skal udnyttes optimalt og tra kken i og igennem byerne skal afvikles så hensigtsmæssigt som
muligt. Naturligvis med hensyntagen til sikkerhed, hastighed, tryghed og fremkommelighed.
Halsnæs Kommune – et godt sted at bo
Halsnæs Kommune er i høj grad en bosætningskommune. Det er kommunen med det blå vand, de grønne
bakker og skove, de røde tegltage, de stejle kystskrænter, og de ade tidligere havområder. Men det er også
kommunen med de unikke historier, som er knyttet til vores erhverv - Danmarks første industriby, ere
hundrede år gamle skerlejer og landsbyer samt nogle af de ældste sommerboligbebyggelser.
I Halsnæs Kommune vil vi dog ikke bare høste frugterne fra fortiden, vi vil også skabe nye rammer for
moderne alternativt boligbyggeri, hvor innovation og alternativ tænkning skal være bærende elementer.
I nye boligområder, der skal udvikles i de kommende år, vil vi fremme nye energitiltag, nulenergihuse og i det
hele taget give mulighed for, at man kan bygge fremtidens hus i morgen hvor miljøvenlige materialer, bynatur
og biodiversitet er en vigtig og naturlig del af vores nye boligområder.
Retningslinjer
3.3.1 Anvendelse
Boligområder kan anvendes til boligformål som enfamiliehuse, tæt-lav boliger, etageboliger,
fortætningsbyggeri eller en kombination. De kan desuden anvendes til offentlige formål, institutioner,
plejecentre, skoler, mindre idrætsanlæg, klinikker og lignende, liberale erhverv, grønne områder og
fællesanlæg samt aktiviteter, der ligner disse.
Det er angivet i de enkelte rammer, hvis fortætningsbyggeri er muligt i området. Ellers er det ikke.
Mindre områder i eksisterende boligområder, som er udlagt til offentlige formål som skoler, børneinstitutioner,
plejecentre og visse idrætsanlæg eller mindre dele af sådanne områder kan ændres til boligformål med
samme anvendelse som i de områder, der støder op til det aktuelle område.
3.3.2 Grundstørrelser
Type
Åbent lav (villaer/ enfamiliehuse)

Areal pr. bolig
Mindst 700 m2

Tæt lav (rækkehuse med lodret skel)

Mindst 150 m2

Fortætning enfamiliehuse
Fortætning dobbelthuse

Mindst 350 m2 og højst 500 m2
Mindst 300 m2 og højst 500 m2

Bemærkninger
Mindst 15 meter grundlængde og -bredde
Dog altid mindst det dobbelte af
boligarealet

Mindst 10% af det samlede areal skal udlægges som fælles opholds- og legeareal ved tæt-lav bebyggelser og
etagebyggeri. Arealerne skal have en fornuftig kvalitet, og skal være er reelt brugbare for beboerne og må f.eks.
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ikke være smalle restarealer.
Vejareal kan ikke indgå ved beregning af minimumgrundstørrelsen. Generelt bør grunde til åben-lavt byggeri
ikke være større end 1.000m2, hvis der ikke er særlige forhold, der taler for det som jordbundsforhold, særlige
grønne værdier og lignende.
Der beregnes alene på baggrund af fysisk sammenhængende grundarealer.
3.3.3 Bopælspligt
Der er bopælspligt i alle boliger, der er beliggende i byzone, eller som i øvrigt har status af helårsbolig.
Helårsboliger i sommerhusområder kan ændres til sommerhuse, men ikke tilbage igen.
3.3.4 Bebyggelsesprocent
Type
Åbent lav (villaer/ enfamiliehuse)
Tæt lav i op til 1½ etage (rækkehuse med
lodret skel)
Tæt lav i 2 etager (rækkehuse med lodret
skel)
Etageboliger
Blandet bolig og erhverv
Fortætning små grunde
Fortætning dobbelthuse
Offentlige formål

Procent

Bemærkninger
Følger bygningsreglementet

35

For det samlede tæt lav område

40

For det samlede tæt lav område

50
35
30
30
45

Hvis ikke anført i rammen
Hvis ikke anført i rammen
Hvis ikke anført i rammen

Ved beregning af bebyggelsesprocenter kan vejareal ikke medregnes.
Afvigelser fra ovenstående bebyggelsesprocenter er angivet i rammerne for de enkelte områder. Nogle steder er
de oprindelige bebyggelsesprocenter fastholdt, f.eks. 10 procent for sommerhuse, hvis det er vurderet, at der er
særlige værdier at beskytte.
Sekundærbygninger kan opføres efter reglerne i bygningsreglementet. Dog må hver garage og carport
maksimalt være 50 m2 excl. evt. indbygget udhus og ingen sekundærbygning må være over 80 m2.
Ved etagebyggeri og tæt-lav byggeri skal der etableres minimum 5 m2 opbevaringsrum/skur pr. bolig med let
adgang for barnevogn, cykler og lignende.
3.3.5 Højder og terrænregulering
Bygningshøjden er generelt maksimalt 8,5 meter.
I områder med åben-lavt byggeri kan der bygges i op til 1½ etage og i områder med tæt-lav byggeri kan der
bygges i op til 1½-2 etager.
Som udgangspunkt må der ikke terrænreguleres mere end +/- ½ meter og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Ved
byggeri og terrænregulering, skal det naturlige terræn/landskab respekteres mest muligt og underordne sig
dette. Nogle steder er landskabet meget kupperet, og der kan være behov for at regulere mere for at kunne
indplacere et byggeri. Det naturlige terræn skal dog altid være udgangspunktet og fastholdes i størst muligt
omfang under hensyntagen til at muliggøre et byggeri. Hvis naboer er enige, kan terrænregulering ske tættere
naboskel - eventuelt gennem naboskel.
Vedr. jordbalance se retningslinje 2.1.11 i klimakapitlet.
I områder med større terrænforskelle, søges det oprindelige terræn fastholdt samtidig med, at der kan arbejdes
med at sikre nogle funktionelle grunde og gode byggefelter. Her skal tages udgangspunkt i, at vandrette grunde
giver en mere funktionel grund. Der kan arbejdes med niveauplaner.
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3.3.6 Særligt om tæt-lav byggeri
Generelt er de este boligområder udlagt til enfamiliehuse. Der vil dog være mulighed for at bygge tæt-lavt
byggeri i mange af disse områder. Hvis det ikke er tilfældet, er det angivet i rammen for området. Hvis der
bygges et tæt-lav byggeri, gælder de normale bestemmelser for tæt-lav byggeri uanset rammens konkrete
bestemmelser.
Det kan dog kun ske efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor følgende forhold skal indgå i
vurderingen:
- Projektet skal have et omfang, der gør, at det kan fremstå som et selvstændigt hele med egen identitet (det
kan typisk ikke opnås med et dobbelthus eller 3-4 rækkehuse).
- Projektet skal i sin udformning tage hensyn til det omkringliggende boligområde enten ved at underlægge
sig dets struktur eller ved at skabe sin egen markante og spændende struktur (det kan typisk ikke opnås med
tre stænger med ens rækkehuse).
- Projektet må ikke ødelægge boligområdets helhed, hvorfor der både skal ses på infrastruktur og
bebyggelsesstruktur (det kræver typisk, at vejene skal kunne klare tra kken, og at boligområdets værdier ikke
må ødelægges ved et tæt-lav byggeri). Vurderes det, at der kan opføres et tæt-lav-projekt, skal det i øvrigt følge
de generelle retningslinjer i dette afsnit og i den konkrete områderamme.
Der kan ikke etableres tæt-lav byggeri i bymidterne (Ølsted undtaget), da udnyttelsen ikke er intensiv nok.
3.3.7 Udenomsarealer og adgangsforhold
Ubebyggede arealer, der ikke er veje stier, parkeringspladser eller lignende skal indrettes som haver/grønne
fristeder.
Ved etagebyggeri eller boliger i ere etager skal trapper og elevatorer etableres inde i byggeriet og ikke monteres
udenpå byggeriet. Dette gælder i særdeleshed åbne trapper og elevatortårne.
Der kan dog arbejdes med lukkede trappehuse/elevatorhuse og evt. åbne trapper som et særligt arkitektonisk
element, hvis de indpasses omhyggeligt i arkitekturen og er med til at give denne en ekstra kvalitet.
Der kan godt arbejdes med svalegange som udvendig adgang til boliger over stueetagen, hvis det indpasses, så
det ikke får karakter af noget, der hæftet udenpå byggeriet.
3.3.8 Fortætning
Fortætning i bymidterne skal som udgangspunkt ske ved etagebyggeri.
Fortætning i boligområderne omkring bymidterne kan ske ved dobbelthuse eller ved at udstykke små grunde
til enfamiliehuse. Se de konkrete rammer for mulighed i et område. Kan ske gennem lokalplanlægning i andre
områder, hvis området vurderes egnet.
Fortætning med dobbelthuse eller små grunde til enfamiliehuse bør ikke være større samlede projekter, men
bør typisk omfatte et mindre antal boliger. Det er primært tænkt som en mulighed for en fortætning af
eksisterende boligområder på enkeltgrundsbasis.
Fortætning skal ske i centerområder eller i centernære områder.
Fortætning i øvrige områder er angivet under de enkelte områder.
Fortætning skal ske med byggeri, der fremhæver områdets karakter, skaber gode byrum og oplevelser og er
med til at styrke bymiljøet.
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3.3.9 Fælleslokaler
I alle større samlede bebyggelser skal der etableres fælleshus eller fælleslokaler til brug ved fælles aktiviteter,
hobbyrum, gæsteovernatning og lignende. Der tænkes ikke et klassisk festlokale som udgangspunkt, men
lokaler til fremme af det daglige fælles sociale liv i bebyggelsen. Dette gælder for alle bebyggelser med mere end
15 boliger.
Ved ungdoms- og studieboliger skal der dog altid være et fælleslokale. Lokalerne skal have en fornuftig kvalitet
og beliggenhed og kan f.eks. ikke været et mørkt kælderlokale.
3.3.9 Alle nybyggerier skal overholde bestemmelserne i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).
Bæredygtighed
3.3.10 I forbindelse med lokalplanlægning skal der med udgangspunkt i et byggeprojekt, området og områdets
helhed indarbejdes bestemmelser, der sikrer det bæredygtige mest muligt - f.eks. i forbindelse med
materialevalg, funktioner og lignende. Biofaktoren udregnes som angivet (LINK).
Biofaktoren i åben-lav boligområder skal være mindst 0,5.
Biofaktoren i tæt-lav boligområder skal være mindst 0,4.
Biofaktoren i etageboligområder skal tilstræbes at være mindst 0,3
Bevaring
3.3.11 Det skal sikres, at kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter i et område bevares. På samme måde skal
særligt karakteristiske bebyggelser sikres.
3.3.12 Ved nybyggeri, ændringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses området. Alternativt kan et
større byggeri have sin egen særegne stil, der er gennemført og gennemarbejdet. For ældre bygninger skal
enhver ændring af bygningens udseende være med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og
konstruktion.
3.3.13 Bygninger, der er erklæret bevaringsværdige i en lokalplan eller lignende må ikke ombygges udvendigt
eller rives ned uden særlig tilladelse fra Byrådet.
Bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger er beskrevet i rammerne for de enkelte områder.
De bevaringsværdige bygninger kan ses på bilag 6 "bevaringsværdige bygninger".
Erhverv i boligområder
3.3.14 Liberalt erhverv:
Muligt i alle boligområder. Det omfatter f.eks. lægeklinik, tandlæge, computer-virksomhed, revisor og lignende
lette erhverv, hvis følgende vilkår er opfyldt:
- Erhvervet skal altid være i tilknytning til en bolig for erhvervets ejer på ejendommen.
- Ejendommen skal fortsat have karakter af bolig. Erhvervet må således ikke dominere, hvilket kan begrænse
muligheden for nogle af de øvrige punkter.
- Der kan være en enkelt ansat ud over husstanden.
- Al parkering til bolig og erhverv skal nde sted på egen grund.
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- Regler for skiltning er beskrevet i afsnittet om skiltning.
- Tra kken til og fra ejendommen må ikke være væsentlig højere end normalt for en bolig.
- Der må ikke være nogen form for udendørs oplag.
- Erhvervet må i øvrigt ikke medføre gener for omgivelserne.
Boligområder med mulighed for mindre erhverv:
- Kun muligt i enkelte rammeområder, hvor det er nævnt speci kt.
- Ud over det, der er muligt ved liberalt erhverv, er kontorerhverv muligt.
- Der kan være op tre ansatte ud over husstanden.
Arealet af et liberalt erhverv kan højst være 25% af det samlede bolig- og erhvervsareal, dog maksimalt 50 m2.
Hegn
3.3.15 Levende hegn skal plantes således i forhold til skel, at det ikke gror ud over skel. Det gælder især i forhold
til vej og sti, mens der kan plantes i naboskel efter Hegnsloven. Faste hegn må placeres i naboskel (efter
Hegnsloven). Faste hegn må ikke være højere end 1,8 meter. I enkelte områder kan faste hegn forbydes i
naboskel. Ved niveauforskelle mellem ejendomme, skal den mulige hegnshøjde i skel vurderes konkret.
3.3.16 Der må generelt ikke hegnes med faste hegn i skel mod vej, sti og offentlige arealer samt i en afstand af
1,0 meter fra skellet. Til afskærmning af hegnet skal der mindst 0,5 meter fra skel, plantes hæk eller buske.
Denne beplantning skal udføres samtidig med hegnets etablering og føres op i samme højde som det faste
hegn – dog ikke højere end 1,8 meter. I visse tættere byområder og mod større veje kan der gives mulighed for
faste hegn direkte i skel mod vej og sti på vilkår om hegnenes højde og udformning gennem lokalplanlægning.
Levende hegn må støttes af åbne lave trådhegn i de første år. Trådhegnet skal placeres således, at
bevoksningen gror rundt om hegnet. Trådhegnet må ikke være højere end den højde, som det levende hegn
tænkes holdt i.
Uryddelige forhold
3.3.17 I boligområder samt i områder til offentlige formål må der ikke hensættes :
- containere
- skurvogne
- både med en længde på over 6,0 meter eller en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ
- uindregistrerede køretøjer herunder biler og campingvogne
- ombyggede containere og ombyggede skurvogne.
Containere og skurvogne - herunder også ombyggede sådanne - kan dog opsættes og tages i brug som
bygninger, under forudsætning af, at de forsynes med tag og udvendig beklædning i materialer og farver, som
er almindeligt brugt på byggeri i det pågældende område. Der skal søges herom jævnfør byggelovgivningen.
3.3.18 Der må ikke foretages udendørs oplag, herunder affald, møbler, hårde hvidevarer, bygningsmaterialer og
lignende, med mindre det vurderes at være af underordnet betydning. Mindre oplag af haveaffald og kortvarige
oplag af byggematerialer i forbindelse med byggeri er dog tilladt.
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3.3.19 I alle områder kan for eksempel en uindregistreret bil dog henstilles i en helt lukket garage, hvor den ikke
kan ses udefra.
Skiltning
3.3.20 Skiltning skal fortrinsvis ske på bygninger og tilpasses bygningens arkitektur og farver.
Skiltning skal være diskret både i størrelse, placering, antal skilte og farver. Normalt tillades kun et skilt.
Skiltningen skal tage hensyn til, at det er placeret i et boligområde og må ikke være belyst.
3.3.21 Der må kun skiltes i forbindelse med et lovligt registreret erhverv, der drives på eller fra ejendommen, og
kun for erhvervet eller for funktioner, der foregår i erhvervet..
Skiltning ved butikker skal holdes til de bygninger eller bygningsdele, der bruges til butikken, og kun for varer,
der sælges i butikken.
Der må ikke opsættes reklamer, hvor billedet ruller/skifter mellem ere forskellige reklamer, hverken som
fritstående reklamestandere eller på bygninger.
Der skal søges om alle former for skiltning. Byrådet vurderer, om en ansøgt skiltning opfylder kravene.
3.3.22 Bannere må anvendes til at gøre opmærksom på nye tiltag, særlige begivenheder, arrangementer og
lignende. Bannere skal være lavet af ordentligt materiale og opsat forsvarligt. Bannere må kun ophænges for
en kortere periode umiddelbart i forbindelse med et arrangement eller lignende – typisk maksimalt en måned.
Bannere skal i øvrigt opfylde de øvrige krav til skiltning herunder placering, udformning med mere. Bannere
må kun anvendes i umiddelbar tilknytning til det, de reklamerer/ skilter for.
3.3.23 Ved skiltning og reklamering må ikke anvendes ag med fast vandretliggende pind eller lignende, idet
ag altid skal hænge løst som et traditionelt ag. Brugen af reklame ag må kun ske i områder med større
pladskrævende butikker og særligt store udvalgsvarebutikker, og aldrig i bymidter og lokalcentre.
Energikilder
3.3.24 Solfanger- og solcelleanlæg skal være antire eksbehandlede eller på anden måde sikret mest muligt
mod re eksion og genskin. Sådanne anlæg skal være sorte eller mørkgrå, og rammer skal være i samme farve
som solcellerne eller hele anlægget kan udføres i farver, der er tilpasset det eksisterende tag. Solceller og
solfangere skal placeres umiddelbart over og i plan med facader og tag ader og må ikke rage ud over denne.
Ved bevaringsværdige bygninger må der som udgangspunkt ikke opsættes sådanne anlæg, mens der i
kulturmiljøområder skal tages særlige hensyn, eventuelt være forbud mod sådanne anlæg.
3.3.25 Varmepumper og lignende skal placeres på facaderne, så de er mest muligt skjult i forhold til det
offentlige gaderum og tilpasses facadens farve og materiale mest muligt. Ved bevaringsværdige bygninger
samt i kulturmiljøområder skal der tages særlige hensyn, eventuelt være forbud mod sådanne anlæg.
Varmepumper skal placeres, så eventuel støj generer naboer mindst muligt.
3.3.26 Husstandsvindmøller, minimøller og lignende må ikke opsættes på bevaringsværdige ejendomme samt
i kulturmiljøområder. I øvrige boligområder må sådanne møller kun opsættes, hvis de overholder gældende
støjkrav og ikke fremstår som et markant teknisk anlæg.
3.3.27 Boliger i rammeområde 6.B8 Brederød ved Lillesø må alene indrettes i eksisterende bebyggelse med røde
tage jf. Bilag Brederød ved Lillesø.
Landsbyer
3.3.28 Landsbyerne i Halsnæs fastholdes generelt som de er, idet de fungerer godt som små bosætningssteder
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med særlige landskabs- og kulturværdier.
Undtaget er Torup, der har et reelt udviklingspotentiale ikke mindst båret frem af en meget aktiv
lokalbefolkning. Torup skal derfor styrkes gennem målrettet planlægning, der kan udvikle og styrke
lokalsamfundet - på lokalområdets præmisser.
Bilag Brederød ved Lillesø

Befolkning
I januar 2020 boede 31.401 mennesker i Halsnæs Kommune. Der forventes fortsat at ske en svag tilvækst af
borgere, men især gruppen over 80 år forventes at stige kraftigt, mens der er fald i gruppen 26-64 og små
udsving i de øvrige befolkningsgrupper frem til 2031.
Boliger
1.januar 2021 er der registreret ca. 13.500 helårsboliger i Halsnæs Kommune, fordelt på enfamiliehuse,
etagebebyggelser, kollegier og plejehjem. Herudover er der ca. 8.400 sommerhuse, hvoraf ca. 1.350 er beboet
helårligt
Biofaktor
I en række lokalplaner stilles krav til biofaktor. Biofaktoren anvendes kun ved sammenhængende ny
bebyggelser eller ombygnings-/ændringsprojekter. Biofaktoren er et mål for et områdes grønne andel, ligesom
den også belyser problematikken med at slippe af med over adevand fra store belagte eller bebyggede arealer
(altså hvor nedsivning ikke kan anvendes). Biofaktoren skal være med til at sikre grønnere, miljøvenligere og
mere bæredygtige byggerier, samt øget biodiversitet i vores by- og boligområder. Se også bilag 1 (LINK).
Lovgrundlag
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Retningslinjerne for boliger er fastsat i medfør af Planlovens §11a nr.2 og §11b.

Frederiksværk
Byrådet vil
- skabe en sammenhængende by, hvor industrikulturen er omdrejningspunktet. Samtidig skal der skabes nye
oplevelsesrige forbindelser på tværs af byen, langs kanalerne og Krudtværksområdet. Byen skal have et
mangfoldigt udbud af kulturelle, historiske og arkitektoniske oplevelser.
Vi investerer i byrum og forbindelser
Frederiksværk har en stærk industrihistorie som er til at nde alle steder i byen. Igennem målrettet
byudvikling, i regi af Stålsat by, bliver Frederiksværks unikke position som industriminde fremhævet og
tilgængeliggjort. Byudviklingen i Frederiksværk understøtter industrihistorien og kulturarven og fremhæver
det særlige ved Frederiksværk. Med Stålsat by investerer Halsnæs kommune i samarbejde med en række
fonde i at skabe inddragende og involverende byrum der formidler byens enestående historie og stolthed,
samtidig med at skabe rum til mødesteder, bevægelse og et aktivt handelsliv. Med en strategisk indsats
fremhæver ’Stålsat by’ kanalen som identitetsgivende monument for byen og øger indsyn og udsyn til byens
fortidsminder og industrielle bygninger. Den strategiske byudvikling skaber et godt fundament for byens
lokalbefolkning og erhvervsdrivende samt gør byen endnu mere interessant for turister.
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Frederiksværk er kommunens hovedby og rummer kommunens rådhus, gymnasium, svømmehal,
detailhandel og kulturtilbud. Nørregade udgør byens handelscentrum som danner rammerne om et aktivt
handelsliv. Handelscentrummet ligger i direkte forbindelse til kulturcentrummet ved Gjethuset, Torvet og
Palæet som invitere til ophold og fordybelse. Gymnasiet og UngeKulturCenter på Krudtværket understreger
Frederiksværk som en dynamisk by, der også samler den yngre del af befolkningen.
Den fremtidige byudvikling i Frederiksværk skal understøtte den eksisterende struktur med en tæt bymidte
med boligområder i nær forbindelse hertil. Herved ønskes grænsen mellem by og land forstærket, pladser og
rekreative arealer vil udgøre byens grønne element, og det omkringliggende landskabs åbne karakter vil
tydeliggøres. Det er et ønske, at nyt byggeri placeres og udformes, så det understøtter Frederiksværks struktur
og historiske baggrund samtidig med, at det skal fremstå i et moderne udtryk.
Fremtidig planlægning
Byudviklingen i Frederiksværk vil primært ske med udgangspunkt i fortætning, omdannelse af allerede
eksisterende byområder og en styrkelse af byens historiske grundlag. Dette vil kun i mindre omfang ske ved at
bygge i de få endnu ikke udnyttede områder i byens rand. Fortætningen og omdannelsen følger dels op på en
længerevarende ud ytning af den historiske industri fra byens midte, og er dels et udtryk for ønske om at
skabe en mere sammenhængende by med ere oplevelser og muligheder, med udgangspunkt i Stålsat By
visionen.
Der arbejdes med at udlægge et nyt erhvervsområde som skal være med til at sikre en fortsat udvikling af det
lokale erhvervsliv, da rummeligheden i de eksisterende erhvervsområder er opbrugt.
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Hundested
Byrådet vil

- sikre, at Hundested fortsat udvikler sig som attraktiv by, der rummer mange kulturelle og oplevelsesmæssige
tilbud. Udviklingen skal ske ved at binde by og havn bedre sammen og ved at bevare Hundesteds identitet som
sker- og havneby.
Hundesteds lange historie som skerby fornemmes stadig. I byen er det de smalle passager og enkelte
originale skerhuse, mens det på havnen er det livlige miljø med vodbindere, skerbåde og skeudsalg. I dag er
livet på havnen ligeledes præget af kunsthåndværkere, gallerier og serveringsteder. Hundested er en by for
borgerne samtidig med, at der er oplevelser for turisterne.
Hundested har vand på tre sider, hvilket afspejler sig i byens infrastruktur. På landsiden er der forbindelse til
hovedvejen til Frederiksværk og Hillerød, mens der på vandsiden er forbindelse til Rørvig og Kulhuse med
færgerne. Hundesteds historie som skerby afspejles i byens struktur, hvor de oprindelige huse er opført i tæt
tilknytning til havnen. Med tiden er både byen og havneområdet blevet udvidet. Havnen har udvidet det ade
område ved opfyld af havnearealer, og byen har udviklet sig ind i landet.
Den fremtidige byudvikling i Hundested skal understøtte den eksisterende bebyggelses- og infrastruktur. Dette
peger på en langsom fortætning af det eksisterende Hundested - især i den nordlige del af bymidten.
Endvidere er det et ønske at integrere havnen med bymidten, således at Hundesteds tilbud fremstår samlet.
Hundested skal fortsætte med at være en helårsby for beboerne samtidig med, at byen skal kunne tilbyde
spændende oplevelser for sommerhusgæster og turister. Nyt byggeri skal placeres og udformes, så det
understøtter Hundesteds struktur og historiske baggrund.
Der er i 2021 påbegyndt arbejdet med en helhedsplan for Hundested, samt arbejdet med at kunne etablerer et
arktisk center på Hundested Havn.
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Centerområder og detailhandel
Byrådet vil
- sikre levende og oplevelsesrige centerområder, med en lang række tilbud i såvel kommunens største byer
som i lokalsamfundene

- arbejde for at gøre centerområderne levende også udenfor butikkernes åbningstider
- sikre en lokal og let tilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder
- sikre det bredest mulige udbud af udvalgsvarer tilpasset de lokale forudsætninger
- sikre en forsat udvikling af detailhandlen med dagligvare og udvalgsvarer i Frederiksværk bymidte og
Hundested bymidte
Redegørelse
Centerområder
Centerområder kan anvendes til centerformål som f.eks. butikker, restauranter, boliger, offentlige formål,
liberale erhverv, grønne områder, parkering og fællesanlæg samt aktiviteter, der ligner disse. I mindre omfang
kan der være fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, men denne virksomhed må ikke medføre
gener for de omkringboende.
De største centerområder i Halsnæs Kommune er Frederiksværk og Hundested. Derudover er der en række
mindre centerområder i lokalsamfundene.
Detailhandel
Detailhandel skal som udgangspunkt placeres i bymidterne eller de 6 lokalcentre. Årsagen til at regulere
placeringen af detailhandel er blandt andet et ønske om at samle detailhandlen i bymidterne, så detailhandlen
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kan være med til at understøtte aktiviteterne her og være med til at skabe et spændende bymiljø. Områderne
til detailhandel er planlagt sådan at de er tilgængelige i både bil, på cykel og til fods. Bymidterne er godt betjent
af lokalbanen og busser.
Detailhandelsstruktur
Halsnæs Kommune har to store bymidteområder (Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte), en mindre
bymidte i Ølsted samt 6 lokalcentre i hhv. Lynæs, Torup, Asserbo, Liseleje, Enghaven og Kregme.
Detailhandelsområdet i Ølsted er udpeget som bymidte med mulighed for maksimalt 5.000 m² bruttoetageareal
til detailhandel. Butikkerne i Ølsted skal primært betjene det lokale opland/beboerne i og omkring Ølsted, der
er et område under udbygning og med et større udbygningspotentiale. Bymidterne i Frederiksværk og
Hundested skal fortsat fungerer som de primære områder for detailhandel i kommunen.
Detailhandelsstrukturen i Halsnæs Kommune understøtter kommunens bymønster med bymidter i de to
kommunecentre henholdsvis Frederiksværk og Hundested. Desuden ndes der et lokalcenter i de este
lokalsamfund - mens detailhandelsområdet i Ølsted er udpeget som bymidte. Landsbyerne har almindeligvis
ikke detailhandel og hvis der ndes detailhandel, er det typisk i form af gårdbutikker og lignende. På den måde
understøtter detailhandelsstrukturen i Halsnæs kommune formålet med Planlovens
detailhandelsbestemmelser. Detailhandlen i Halsnæs Kommune sikrer således et varieret butiksudbud, og at
kommunens borgere har kort til daglige indkøb så behovet for bilkørsel minimeres.
Butikkerne i lokalcentrene og i Ølsted bymidte betjener hovedsageligt nærområdet, mens butikkerne i
Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte betjener hele kommunen. Områderne til pladskrævende
varegrupper betjener hele kommunen. Detailhandelsstrukturen skal sikre kommunes borgere en god og
lettilgængelig forsyning med daglig- og udvalgsvarer.
Ud over at butikker kan placeres i bymidterne og i lokalcentrene, kan der også placeres enkeltstående butikker,
der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning, udenfor de områder, der er udlagt til detailhandel
(bymidter og lokalcentre). Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.2001.000 m² hvor varegård,
pap- og askehåndtering placeres indendørs samt 200 m² til personalefaciliteter. Der ndes enkelte sådanne
butikker i kommunen, som ligger centralt i større boligområder, og dermed giver borgerne god mulighed for at
handle lokalt. Det er også muligt at have mindre butikker i tilknytning til eget erhverv og landbrug, ligesom der
kan være kiosker i tilknytning til tankstationer og lignende.
Muligheder for at udvide detailhandlen
Udvidelsesmulighederne for detailhandel i de tre bymidter og de seks lokalcentre er fastlagt på baggrund af
kommunens detailhandelsanalyse og fremgår af tabel 3.6.4
Detailhandlen i Frederiksværk bymidte ønskes styrket ved udvidelse af butiksarealet, forbedring af bymiljøet
og forbedring af tilgængeligheden i byen for cyklende og gående.
Tabel 3.6.1 Tabellen viser et vurderet behov for ny butiksarealer (bruttoareal i m2). Kilde: Detailhandelsanalyse,
marts 2008, Institut for Centerplanlægning 2008.
* Området ved Fuglebækcentret og ved Industrivej giver tilsammen mulighed for opførelse af 19.400 m2 nyt
butiksareal til pladskrævende varegrupper. En del heraf er opført, og noget af rummeligheden vil muligvis blive
yttet senere.
Områder til pladskrævende varegrupper
Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper, kan placeres i erhvervsområder, der er udlagt
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til dette formål. Baggrunden herfor er dels, at der mange steder i bymidterne ikke er plads til store butikker, og
dels at det er lettere at komme til erhvervsområderne for at hente sådanne varer. Dette er også med til at sikre
bymiljøet i bymidterne, så der ikke er for meget tra k. Planloven de nerer, hvad der er særlig pladskrævende
varegrupper. Det drejer sig om biler, lystbåde, campingvogne, planter og havebrugsvarer, tømmer,
byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler og sprængstoffer.
Detailhandelsanalyse i Halsnæs Kommune
Planloven stiller en række krav til hvordan detailhandel skal belyses i kommuneplanen. Der er bl.a. krav om at
kommunen skal kunne redegøre for butikkernes omsætning og størrelse inden for mindre delområder.
Ligesom der er krav om at vurdere det fremtidige behov for detailhandel og fastsætte hvor meget detailhandel,
der må være i de enkelt bymidter og lokalcentre. Halsnæs Kommune har i vinteren 2007/2008 fået udarbejdet
en detailhandelsanalyse af Institut for Centerplanlægning. Analysen viser, at oplandet til dagligvarebutikkerne
stort set udgøres af kommunens borgere og sommerturisterne. På udvalgsvaresiden viser analysen af godt 15 %
af omsætningen kommer fra borgere udenfor kommunen - sandsynligvis hovedsageligt sommerhusturister.
Institut for Center Planlægning vurderer i detailhandelsanalysen, at der frem til 2017 er potentiale for at udvide
butiksarealet i kommunen som det fremgår af tabel 3.6.1. Det største potentiale for at udvide detailhandlen
vurderes at være i Frederiksværk, der allerede i dag har omkring 44 % af bruttoetagearealet eller godt 21.000 m²
til detailhandel. Det vurderes særligt, at kædebutikker, butikker inden for damebeklædning og børnetøj vil
kunne styrke detailhandlen i Frederiksværk. I Hundested vurderes der at være potentiale for en mindre
udvidelse af detailhandlen f.eks. i kraft af ere mindre specialbutikker, der bl.a. appellerer til turisterne.
Det har ikke været skønnet nødvendigt at opdatere analysen, idet udviklingen på detailhandelsområdet har
været ret begrænset i de senere år.
Status for detailhandlen i følge detailhandelsanalysen
Halsnæs Kommunens detailhandelsanalyse viser, at der i Halsnæs Kommune i januar 2008 var ca. 140
butikker med et samlet bruttoetage på ca. 48.000 m² og en omsætning i 2007 på godt 1,3 mia. inkl. moms.
Omkring 45 % af bruttoetagearealet anvendes af butikker, der forhandler udvalgsvarer, mens ca. 55 % af
bruttoetagearealet anvendes til dagligvarebutikker.
Der var i januar 2008 i alt 11 butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (biler, lystbåde,
campingvogne, planter og havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten og betonvarer samt møbler).
Butikkerne havde et samlet bruttoetageareal på 18.700 m².
Institut for Centerplanlægning har vurderet hvor meget areal, der i begyndelsen af 2008 blev brugt til butikker i
de enkelte plandistrikter. Desuden er detailhandlens omsætning i de enkelte planområder vurderet.
Bruttoetagearealet til detailhandel og omsætning er endvidere opgjort på brancher.
Tabel 3.6.2 Tabellen viser bruttoetageareal til detailhandel samt detailhandlens omsætning i 2007 for de
forskellige plandistrikter i kommunen fordelt på brancher.
* Hundested-Lynæs indeholder både plandistrikt 8 Hundested og 9 Lynæs.
** Kan af hensyn til butikkernes anonymitet ikke vises.
Her kan du læse mere
Kommuneplansafsnittet Frederiksværk
Kommuneplansafsnittet Hundested
Hæftet "Visioner og retningslinier for Frederiksværk bymidte", april 2008
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Hæftet "Helhedsplan for Hundested bymidte", oktober 2008
Detailhandelsanalyse for Halsnæs Kommune. Institut for Center Planlægning, marts 2008.
Landsplandirektiv. Om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og a astningsområder mv. til detailhandel i
Hovedstadsområdet. Miljøministeriet, november 2008
Forslag til vejledning om detailhandelsplanlægning, Miljøministeriet 2009
Retningslinjer
Centerområder
3.6.1 Centerområder kan anvendes til centerformål som f.eks. butikker, restauranter, boliger, offentlige formål,
liberale erhverv, grønne områder, parkering og fællesanlæg samt aktiviteter, der ligner disse. I mindre omfang
kan der være fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne, men denne virksomhed må ikke medføre
gener for de omkringboende.
3.6.2 Den maksimale bebyggelsesprocent og områder til detailhandel er angivet i rammerne for de enkelte
områder.
3.6.3 Fortætning skal medvirke til at styrke centerområdernes funktion som butiks- og serviceområde.
Fortætningen skal kun sekundært ske for at skaffe plads til ere boliger i centerområderne.
3.6.4 Fortætning skal ske med byggeri, der fremhæver områdets karakter, skaber gode byrum og oplevelser og
er med til at styrke bymiljøet.
3.6.5 Det skal sikres, at kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter i et område bevares. På samme måde skal
særligt karakteristiske bebyggelser sikres.
3.6.6 Ved nybyggeri, ændringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses området. Alternativt kan et
større byggeri have sin egen særegne stil, der er gennemført og gennemarbejdet. For ældre bygninger skal
enhver ændring af bygningens udseende være med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og
konstruktion.
3.6.7 Bygninger, der er erklæret bevaringsværdige i en politisk vedtaget registrant, lokalplan eller lignende må
ikke ombygges udvendigt eller rives ned uden særlig tilladelse fra Byrådet. For kulturmiljøer henvises til afsnit
3.9.
3.6.8 Bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger er beskrevet i rammerne for de enkelte områder.
Som udgangspunkt må der ikke terrænreguleres mere end +/- ½ meter og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Ved
byggeri og terrænregulering, skal det naturlige terræn/landskab respekteres mest muligt og underordne sig
dette. Nogle steder er landskabet meget kupperet, og der kan være behov for at regulere mere for at kunne
indplacere et byggeri. Det naturlige terræn skal dog altid være udgangspunktet og fastholdes i størst muligt
omfang under hensyntagen til at muliggøre et byggeri.
Vedr. jordbalance se retningslinje 2.1.11 i klimakapitlet.
3.6.9 Alle byggerier skal overholde bestemmelserne i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).
Ved etagebyggeri eller boliger i ere etager skal trapper og elevatorer etableres inde i byggeriet og ikke monteres
udenpå byggeriet. Dette gælder i særdeleshed åbne trapper og elevatortårne.
Der kan dog arbejdes med lukkede trappehuse/elevatorhuse og evt. åbne trapper som et særligt arkitektonisk
element, hvis de indpasses omhyggeligt i arkitekturen og de understøtter denne.
Der kan godt arbejdes med svalegange som udvendig adgang til boliger over stueetagen, hvis det indpasses, så
det ikke får karakter af noget, der hæftet udenpå byggeriet.
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3.6.10 Skiltning skal tilpasses bybilledet. Den skal tage hensyn til de omkringliggende bygningers karakter og
områdets miljø. Specielt i centerområderne skal skiltningen tilpasses bygningernes arkitektur
(vinduesinddeling, højde, farver, materialer m.m.), bymiljøet, og størrelsesforholdene. Se også retningslinjerne
om skiltning i kapitel 3.3 - 3.3.20-3.3.23.
3.6.11 Skiltning skal tilpasses bygningerne for såvel skiltenes størrelse, farve, udformning, typogra , symboler
og design. Skiltningen må ikke virke dominerende og overdøve bygningens eget udtryk. Al skiltning på
samme bygning/bygningsanlæg skal være tilpasset hinanden. Skiltning må ikke være mekanisk bevægelig.
3.6.12 Der må kun skiltes for de butikker, der er på den pågældende ejendom og reklameres for varer, der
forhandles i de pågældende butikker.
3.6.13 På bevaringsværdige bygninger skal skiltningen i særlig grad være tilpasset bygningen og
omgivelserne.
3.6.14 Der må ikke opstilles skiltepyloner / skiltetårne. Ved tankstationer skal skiltningen for selve
tankstationen fastlægges individuelt og efter en konkret vurdering.
3.6.15 Det er ikke tilladt at opsætte baldakiner i nogen form, heller ikke i forbindelse med butikker eller andre
erhverv.
3.6.16 Markiser kan opsættes over butiksvinduer og døre. Der må kun opsættes markiser over stueetagen.
Markiser skal enten dække hele butiksfacaden eller være små markiser, der holdes i de enkelte vinduer og
døres bredde. Markiser kan også opsættes over vinduer i boliger og kontorer uanset etage. De skal altid holdes i
en farve og et design der harmonerer med bygningen og omgivelserne. På bevaringsværdige bygninger, hvor
det vil virke ødelæggende for arkitekturen, er det ikke tilladt at opsætte markiser.
3.6.17 I centerområder må der ikke hensættes :
- containere
- skurvogne
- både med en længde på over 6,0 meter eller en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ
- uindregistrerede køretøjer herunder biler og campingvogne
- ombyggede containere
- ombyggede skurvogne.
Containere og skurvogne - herunder også ombyggede sådanne - kan dog opsættes og tages i brug som
bygninger, under forudsætning af, at de forsynes med tag og udvendig beklædning i materialer og farver, som
er almindeligt brugt på byggeri i det pågældende område. Der skal søges herom jævnfør byggelovgivningen.
3.6.18 Ved belysning af facader og opsætning af spots, projektører mm. i forbindelse med butiksbelysning i
centerområder skal der tages hensyn til det omkringliggende bymiljø og de boliger, der kunne generes deraf.
3.6.19 For at kunne etablere en dagligvarebutik til lokalområdets forsyning i et boligområde kræves en
nærmere vurdering af følgende forhold: Der skal kunne sikres en hensigtsmæssig tra kal løsning såvel
umiddelbart omkring selve butikken som i den nærmeste del af boligområdet og til og fra de nærmeste større
tra kveje (herunder skal parkeringsforhold, adgangsforhold, tilkørsel med varer og tra ksikkerhed indgå). Der
skal tages hensyn til det omliggende boligområde (bygningsvolumen, lys- og lydgener og skiltning).
Spilleautomater
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3.6.20 Der må ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater eller indrettes spillehaller i kommunen. Undtaget
fra dette er op til tre automater på steder, hvor der er givet tilladelse til det i direkte tilknytning til en gyldig
spiritusbevilling.
Detailhandel
3.6.21 Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og butikker, der alene
forhandler pladskrævende varegrupper fremgår af tabel 3.6.3
3.6.22 Detailhandel kan placeres inden for bymidterne i kommunens større byer Hundested og Frederiksværk,
den mindre bymidte i Ølsted samt inden for de seks lokalcenter Asserbo, Lynæs, Torup, Enghaven, Kregme og
Liseleje. Dagligvarebutikker i disse områder må kun placeres, hvor det er tra kalt hensigtsmæssigt. Ansøgeren
skal om nødvendigt påvise det gennem en undersøgelse foretaget af en anerkendt rådgiver.
Udenfor bymidter og lokalcentre kan der etableres enkeltstående butikker med et bruttoareal på op til 200 m²,
når de alene tjener lokalområdet. Det vil sige dagligvarer, cafeer/ restauranter og turistrelaterede butikker og
lignende.
Enkelte steder, kan der etableres enkeltstående dagligvarebutikker med et bruttoareal på op til 1.200 1.000 m²
inkl. indendørs varegård, indendørs pap- og askehåndtering, op til 200 m² til personalefaciliteter samt op til
50 m² til udendørs vareudstilling (f.eks. blomster). Butikkerne skal fortrinsvis tjene til et lokalområdes daglige
forsyning. Sådanne butikker skal placeres velbeliggende i det lokale boligområde, så der er mange boliger i
nærområdet og de må af tra kale årsager ikke placeres nærmere Frederikssundsvej, Hillerødvej, Hundestedvej,
Helsingevej og Amtsvejen end 75 meter. Butikkerne må ikke placeres i områder udlagt til erhvervsformål, og
skal placeres tra kalt hensigtsmæssigt således, at de er let tilgængelige for fodgængere og cyklister og ikke
medfører tra kproblemer ved dårlige adgangsforhold, kryds, veje der ikke er dimensioneret til tra kken med
mere.
Alle enkeltstående butikker udenfor bymidter og lokalcentre skal placeres mindst 500 meter fra bymidter og
lokalcentre samt andre større (over 250 m²) enkeltstående butikker.
Eventuelt kan affaldscontainere placeres udendørs, men afskærmet.
De afgrænsede områder til detailhandel fremgår af retningslinjekortet for hver bymidte og hvert lokalcenter
(Frederiksværk bymidte, Hundested bymidte, Ølsted bymidte, Lynæs lokalcenter, Torup lokalcenter, Liseleje
lokalcenter, Asserbo lokalcenter, Enghave lokalcenter og Kregme lokalcenter).
Den maksimale ramme for butiksbyggeri fremgår af tabel 3.6.4
3.6.23 Bymidter til butiksformål afgrænses i kommuneplanen efter følgende principper:
- Gældende afgrænsning fastholdes eller indskrænkes.
- Ved udvidelser anvendes en statistisk metode eller lignende metode i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
- Bymidter med mulighed for op til 5.000 m2 bruttoetageareal til detailhandel kan fastlægges efter en nærmere
vurdering af området og sammenhængen.
3.6.24 Butikker til pladskrævende varegrupper kan placeres i erhvervsområder, der er udlagt til formålet og som
ligger hensigtsmæssigt i forhold til overordnede veje og kollektiv tra k. Det fremgår af rammerne for de enkelte
områder. Det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker der forhandler særlig pladskrævende
varegrupper fremgår af tabel 3.6.3. Se også kort 3.6.
3.6.25 For at regulere detailhandlen i kommunen, er der fastsat et maksimalt antal kvadratmeter
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(bruttoetageareal) til detailhandel i Frederiksværk bymidte og Hundested bymidte, Ølsted bymidte og de seks
lokalcentre. Det maksimale bruttoetageareal fremgår af tabel 3.6.4
3.6.26 Mindre butikker , der betjener kunder ved tankstationer, togstationer, stadioner, fritliggende
turistattraktioner og lignende kan placeres udenfor de områder, der er udlagt til detailhandel (bymidter og
lokalcentre).
3.6.27 Mindre butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler, kan
placeres udenfor de områder, der er udlagt til detailhandel (bymidter og lokalcentre).
3.6.30 Mindre butikker i landbrugsbygninger kan under visse forudsætninger etableres i henhold til
Planlovens landzonebestemmelser.
3.6.31 Der må ikke foretages udendørs oplag, herunder varer, affald, møbler, hårde hvidevarer,
bygningsmaterialer og lignende med mindre det vurderes at være af underordnet betydning. Kortvarige oplag
af byggematerialer i forbindelse med byggeri er dog tilladt, ligesom udendørs varegårde ved trælaster/
byggemarkeder og udendørs udstilling, der ikke har karakter af oplag, er tilladt.
Kort 3.6 - retningslinjer
Kort 3.6 Centerområder og detailhandel

Se kortet i stort format
Tabeller
Tabel 3.6.1
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Plandistrikt

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Frederiksværk bymidte
Industrivej/ Hanehovedvej
Hundested bymidte
Bogbinderivej, Hundested
Kommunen i øvrigt
Halsnæs Kommune i alt

5.000 m2

8.000 m2

1.500 m2

2.000 m2

Butikstyper der alene
forhandler særlige
pladskrævende varegrupper
16.000 m2
8.000 m2

1.500 m2
8.000 m2

10.000 m2

24.000 m2

Tabel 3.6.1 Tabellen viser et vurderet behov for ny butiksarealer frem til 2017 (bruttoareal i m2). Kilde:
Detailhandelsanalyse, marts 2008, Institut for Centerplanlægning 2008.
* Området ved Fuglebækcentret og ved Industrivej giver tilsammen mulighed for opførelse af 19.400 m2 nyt
butiksareal til pladskrævende varegrupper.
Tabel 3.6.2
Detail- handel
Plan-distrikt

Daglig- varer

HundestedLynæs*

7.300 m2

4.400 m2

1.200 m2

2.400 m2

800 m2

11.700 m2

Omsætning
Torup**
Melby
Omsætning
Enghaven**
Frederiks-værk
Omsætning
Vinderød**

228 mill. kr.
1.000 m2
2.000 m2
**
1.700 m2
7.800 m2
292 mill. kr.
1.600 m2

52 mill. kr.

15 mill. kr.

25 mill. kr.

12 mill. kr.

400 m2
**
3.100 m2
13.300 m2
302 mill. kr.
200 m2

200 m2
**
200 m2
3.500 m2
85 mill. kr.

**
1.300 m2
6.400 m2
156 mill. kr.
100 m2

200 m2
**
1.600 m2
3.400 m2
61 mill. kr.
100 m2

280 mill. kr.
1000 m2
2.400 m2
62 mill. kr.
4.800 m2
21.100 m2
594 mill. kr.
1.800 m2

Magleblik**

600 m2

Kregme
Omsætning

1.000 m2
**

200 m2
**

Ølsted**

3.300 m2

200 m2

Halsnæs
Kommune i alt

26.300 m2

21.800 m2

5.100 m2

10.600 m2

6.100 m2

48.100 m2

881 mill. kr.

447 mill. kr.

111 mill. kr.

238 mill. kr.

98 mill. kr.

1.328 mill. kr.

Omsætning

Udvalgs- varer

Beklæd-ning

Bolig-udstyr

Øvrige udvalgsvarer

i alt

600 m2
**

200 m2
**

**

1.200 m2
41 mill. kr.
3.500 m2

Tabel 3.6.2 Tabellen viser bruttoetageareal til detailhandel samt detailhandlens omsætning i 2007 for de
forskellige plandistrikter i kommunen fordelt på brancher.
* Hundested-Lynæs indeholder både plandistrikt 8 Hundested og 9 Lynæs.
** Kan af hensyn til butikkernes anonymitet ikke vises
Tabel 3.6.3
Maximalt
bruttoareal

Maximalt
bruttoareal
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Område

for
for
dagligvarebutikker udvalgsvarebutikker

Ølsted bymidte

2.500 m2

300 m2

Asserbo lokalcenter

1.000 1.200 m2

300 m2

1.000 1.200 m2
700 m2
850 m2
1.000 1.200 m2
500 m2

500 m2
200 m2
200 m2
200 m2
100 m2

3.500 m2
1.000 m2
1.000 m2
300 m2
1.000 m2 dog 1 butik
optil 3.500 m2
150 m2

1.000 m2
800 m2
800 m2
300 m2

500 m2
1.000 m2

500 m2
1.000 m2

500 m2

500 m2

8.C11 Nørregade nord

2.500 m2

800 m2

8.C10 Nørregade midt

1.500 m2

800 m2

8.C9 Sydlige del af Nørregade
Pladskrævende varegrupper

1.200 m2

800 m2

Kregme lokalcenter
Lynæs lokalcenter
Torup lokalcenter
Enghaven lokalcenteer
Liseleje lokalcenter
Frederiksværk bymidte
4.C2 Nordcentret
4.C3 Nørregade vest
4.C4 Nørregade øst
4.C6 Valseværksgade
4.C7 Butiksgrunden
4.C9 Strandgade
4.C11 Torvet vedbiblioteket
4.C12 Torvet ved hotelletog Gjethuset
4.C14 Skolegade

4.C16 Stationen og Jernbanegade

800 m2
150 m2

Hundested bymidte

4.E1 Fuglebækcentret
4.E2 Hanehoved
4.E4 K. A. Lassensgade
4.E10 Bogbinderivej
For dagligvarebutikker gælder, at der kan være yderligere 200 m2 med personalefaciliteter.

2.000 m2 dog 1 butik på
op til 3.500 m2 eller
10.500 hvis møbelbutik
1.500 m2
1.500 m2
2.000 m2

Tabel 3.6.4

Navn

Asserbo

Bruttoetageareal pr.

Maksimal ramme for brutto-

1.1.2008

etageareal til detailhandel

1.139 m2

1.750 m2

1.700 m2
14.840 m2
7.720 m2
1.000 m2

1.800 m2
27.000 m2
12.000 m2
500 m2

lokalcenter
Enghavenlokalcenter
Frederiksværkbymidte
Hundestedbymidte
Kregmelokalcenter
Liselejelokalcenter
Lynæslokalcenter

945 m2
450 m2

1.500 m2
1.000 m2
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Toruplokalcenter
Ølstedbymidte

700 m2
3.515 m2

1.000 m2
5.000 m2

Områder til butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper
Fuglebækcentret

1.100 m2

13.800 m2

Industrivej

2.710 m2

9.000 m2

Hanehovedvej

3.521 m2

7.000 m2

K. A. Lassensgade

11.650 m2*

13.000 m2

1.400 m2

8.000 m2

Bogbinderivej

Tabel 3.6.4 Tabellen viser det maksimale brutto-etageareal for butikker fordelt på bymidter, lokalcentre,
områder til særligt pladskrævende varegrupper samt det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i
områderne.
* Heraf 10.500 m2 til tømmerhandel/drive in lager

Lovgrundlag
Retningslinjerne for detailhandel er fastsat i medfør af Planlovens §§ 5 l-5t, §11a stk. 1 nr. 3, § 11b stk. 1 nr. 7, §
11e stk. 3-5 samt §§36 stk. 1 nr. 16 og § 37 stk. 1 og 2.
Udpegningsgrundlag
Planlovens bestemmelser om detailhandel er ændret ere gange i de senere år, og det har medført lempelser i
forhold til f.eks. størrelseskrav for udvalgsvarebutikker og metodikken for udpegning af bymidter. Loven
fastsætter blandt andet det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker til 5.000 m² i bymidter, mens det
i lokalcentre og for enkeltstående dagligvarebutikker er 1.200 m². Endvidere gælder landsplandirektivet for
detailhandel i Hovedstadsområdet.
Retningslinjerne for detailhandel i Halsnæs kommune er lavet, så de overholder planloven og
landsplandirektivets bestemmelser.
Detailhandelsstrukturen i Halsnæs Kommune tager udgangspunkt i de tre bymidter i hhv. Frederiksværk,
Hundested og Ølsted. Der er ikke ændret på afgrænsningen af disse. Lokalcentrene i Asserbo, Liseleje, Lynæs,
Torup, Enghaven og Kregme fastholdes (se kort 3.6.1). Detailhandelsanalysen fra 2009 udarbejdet af Institut for
Centerplanlægning danner fortsat grundlag for retningslinjerne i kommuneplanen.
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Erhverv
Byrådet vil
- fremme udviklingen i kommunens erhvervsliv så oplevelsesøkonomi, grønne virksomheder og
detailhandlen styrkes.
Redegørelse
Halsnæs Kommune har i sammenligning med resten af landet en overvægt af små virksomheder inden for
bygge- og anlægsbranchen. Denne type virksomheder er ofte startet på hjemadressen i boligområder, hvor
anvendelsen er fastlagt til beboelse og ikke erhverv. En række af virksomhederne ønsker i disse år at ytte ud
af boligområderne og ind i egentlige erhvervsområder. Kommunen vil gerne understøtte denne udvikling og
udbyder derfor små erhvervsgrunde på blandt andet Ullerup Skovvej og Bogbinderivej i Hundested.
Halsnæs Kommune ønsker at udvikle området ved tennisbanerne i Frederiksværk. Det er tanken, at området
skal understøtte den fremtidige erhvervsudvikling i Frederiksværk med et butikscenter og liberale erhverv.
Derudover er FuglebækCentret ved Frederiksværk afsat til erhverv med særligt pladskrævende varegrupper.
Detailhandel
Butikkerne med udvalgsvarer i Frederiksværk og Hundested bymidte består i mange tilfælde af
enkeltmandsvirksomheder eller butikker, som drives af et ægtepar i fællesskab. Butikkerne er som oftest ikke
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en del af en større landsdækkende kæde.
Detailhandelsanalysen fra marts 2008 peger på, at det er en god ide med ere kædebutikker med udvalgsvarer
i kommunen. Analysen påviser også et overskud i mængden af dagligvarebutikker set i forhold til
indbyggertallet i Halsnæs Kommune. Denne positive situation skyldes især de mange sommerhusgæster, der
køber deres dagligvarer i Halsnæs Kommune.
Hundested har de senere år udviklet virksomheder, som beskæftiger sig inden for kunst og kunsthåndværk og
der ndes ere udøvende kunstnere, som producerer og sælger fra samme adresse. Virksomhederne
henvender sig især til besøgende og turister, men også lokale lægger vejen forbi de mange nye spændende
butikker.
Fremtidig erhvervsudvikling
Kommunens erhvervsudvikling vil i de kommende år afspejle sig i en satsning inden for blandt andet
oplevelsesøkonomi. Oplevelses-økonomien kan eksempelvis udvikles i forbindelse med et eventuelt idræts- og
aktivitetscenter placeret på Magleblik. Centeret kan både henvende sig til lokale, turister og borgere fra
nabokommunerne og skal nansieres delvist gennem betalingsidræt.
Der arbejdes med at udvikle Auderød lejren til forskellige rekreative og turistmæssige erhverv.
Halsnæs Kommune vil fortsat i høj grad være en bosætningskommune. Der er dog samtidig behov for at sikre
en udvikling af de eksisterende erhverv, og der vil stadig blive udbudt nye erhvervsarealer til virksomheder i
det omfang, der er ønsker herom og mulighed herfor. Der arbejdes derfor på at udlægge et nyt areal ved
Frederiksværk til erhvervsformål og samtidig inddrage noget af det meget store erhvervsudlæg ved
Hundested. Dette bliver først nærmere konkretiseret efter Kommuneplan 2021. Desuden arbejdes der på at
udlægge et erhvervsareal ved Ølsted. Dette forventes at ville ske i forbindelse med Kommuneplan 2025.
I forbindelse med kommunens klimaaftale vil det være en vision at tiltrække virksomheder, som satser på og
udvikler produkter med en bæredygtig grøn pro l. Der kan eksempelvis indtænkes klimamæssige aspekter
ved salg af jord, ejendomme mv. således at virksomheder, som f.eks. køber jord og ejendomme af kommunen
bliver motiveret til at tage stilling til vigtige klimaspørgsmål.
Der er udarbejdet en erhvervsstrategi for Halsnæs Kommune, og der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem
erhverv, kommune og forskning.
Store dele af Halsnæs Kommune er åbent landbrugsland. Landbruget er således en stor arealforvalter i det
åbne land med betydning for erhvervsudviklingen i kommunen. Se i øvrigt afsnittet om jordbrug i åbent land
kapitlet.
Produktionsvirksomheder
Der ndes i Halsnæs Kommune en række produktionsvirksomheder af national interesse. Det skal sikres, at
der gennem ny planlægning i områder tæt på disse ikke påføres virksomhederne nye restriktioner i forhold til
f.eks. støj, støv med mere. Det betyder også, at der skal være ekstra opmærksomhed på udlæg af nye arealer, der
kan komme til at rumme sådanne virksomheder, hvis der ikke ønskes begrænsninger på nærliggende
boligområder.
Det er valgt ikke at udpege nogle områder til produktionsvirksomheder af national interesse, havne med mere,
da de eksisterende sådanne, der kunne komme på tale - f.eks. stålværkerne i Frederiksværk og Hundested
Havn - allerede ligger tæt på eksisterende tæt bolig- og centerområder og ikke vurderes at kunne påvirkes af
nyudlæg inden for deres eventuelle konsekvensområder. Det vil derfor kun være ved planlægning i
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eksisterende udlagte bolig- og centerområder, at der vil skulle ses på eventuelle konkrete forhold til disse
virksomheder.
Her kan du læse mere
Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsstrategi
Retningslinjer
3.7.1 Erhvervsområder kan anvendes til formål som f.eks. liberalt erhverv, lager- og værkstedsvirksomhed,
forsyningsvirksomhed, produktionsvirksomhed, håndværksprægede virksomheder, kontor- og
servicevirksomheder under 1.500 m2, offentlige formål, grønne områder og fællesanlæg samt aktiviteter, der
ligner disse.
3.7.2 I et antal særligt udpegede erhvervsområder er der desuden mulighed for at etablere butikker, der
forhandler særligt pladskrævende varer. Nyt erhvervsbyggeri skal fremstå med en præsentabel facade mod
veje, stier og offentlige arealer. Facaden kan gøres præsentabel gennem bygningens arkitektur, grønne arealer
og lignende, og ikke gennem f.eks. oplag, store parkeringspladser, skure, høj hegning, vareindlevering og
lignende.
3.7.3 Ved nybyggeri, ændringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses området. Alternativt kan et
større byggeri have sin egen særegne stil, der er gennemført og gennemarbejdet. For bevaringsværdige
bygninger skal enhver ændring af bygningens udseende være med respekt for bygningens oprindelige
udseende, opdeling, materialer og konstruktion.
3.7.4 Bebyggelsesprocenten i erhvervsområder er 45 procent. Rumfanget må ikke være over 3 m³ pr. m²
grundareal.
3.7.5 Der skal tilstræbes en biofaktor på 0,3 ved nye erhvervsbyggerier og større ændringer af eksisterende.
Hvis denne biofaktor ikke kan nås, skal der redegøres for, hvad der er gjort, og hvorfor det ikke kan lade sig
gøre.
3.7.6 Biofaktor udregnes som angivet i bilag 1.
3.7.7 Alle byggerier skal overholde bestemmelserne i "Tilgængelighed for alle" (DS 3028:2001).
Som udgangspunkt må der ikke terrænreguleres mere end +/- ½ meter og ikke nærmere skel end 1,0 meter. Ved
byggeri og terrænregulering, skal det naturlige terræn/landskab respekteres mest muligt og underordne sig
dette. Nogle steder er landskabet meget kupperet, og der kan være behov for at regulere mere for at kunne
indplacere et byggeri. Det naturlige terræn skal dog altid være udgangspunktet og fastholdes i størst muligt
omfang under hensyntagen til at muliggøre et byggeri.
Vedr. jordbalance se retningslinje 2.1.11 i klimakapitlet.
3.7.8 I erhvervsområder må der ikke hensættes:
- containere
- skurvogne
- både med en længde på over 6,0 meter eller en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ
- uindregistrerede køretøjer herunder biler og campingvogne
- ombyggede containere
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- ombyggede skurvogne
Containere og skurvogne - herunder også ombyggede sådanne - kan dog opsættes og tages i brug som
bygninger, under forudsætning af, at de forsynes med tag og udvendig beklædning i materialer og farver, som
er almindeligt brugt på byggeri i det pågældende område. Der skal søges herom jævnfør byggelovgivningen.
Undtaget herfra er genstande, som der er behov for i forbindelse med driften af et på ejendommen lovligt og
registreret erhverv, forretning eller arbejde. Det kan for eksempel være uindregistrerede biler hos en
bilforhandler eller et autoværksted, en skurvogn hos en murer, en container hos en vognmand, skurvogne og
containere i forbindelse med byggeri, midlertidigt hensatte køretøjer og lignende.
3.7.9 Skilte i erhvervsområder skal primært have en vejledende funktion og må derfor ikke have karakter af
reklame for virksomhedens produkter og ydelser.
3.7.10 Skiltning skal placeres på en måde, der giver god harmoni i forhold til bygninger og ubebyggede
områder.
Skiltningen må ikke virke så voldsom, at den er det primære indtryk, man får af en virksomhed. Al skiltning
på samme bygning/bygningsanlæg skal være tilpasset hinanden.
3.7.11 Hvor der skiltes for ere forskellige virksomheder, for eksempel som vejvisningsskilte i et
erhvervsområde skal skiltene være ensartede. Fritstående skilte i form af pyloner, tårne og agstænger må kun
anvendes i begrænset omfang. Det skal ske under stor hensyntagen til omgivelsernes karakter og eventuel
visuel forurening og gene for omgivelserne. Det skal også ske under hensyntagen til tra kken og de enkelte
forretningstypers og virksomhedstypers historiske traditioner.
3.7.12 Kommunen skal godkende alle former for skiltning.
3.7.13 Ændringer og udvidelse af A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn i Halsnæs Kommune skal ske i
overensstemmelse med kommuneplantillægget ”VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn i
Halsnæs Kommune” udstedt af Miljøstyrelsen i oktober 2015.
3.7.14 Det skal gennem planlægningen sikres, at der ikke pålægges virksomheder af national interesse nye
restriktioner på grund af f.eks. nye støjfølsomme anlæg, anvendelser eller byggeri tæt på disse.
Virksomheder af national interesse kan være større virksomheder med væsentlige investeringer knyttet til
deres beliggenhed, virksomheder, der varetager nationale interesser som (f.eks. tra khavne, færgeterminaler,
større logistikvirksomheder, forsyningsvirksomheder), virksomheder med oplandseffekt (f.eks.
råstofvirksomheder) eller virksomheder, der indgår i en regional værdikæde (f.eks. levering og bearbejdning af
landbrugsprodukter).
3.7.15 Nye anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, må ikke
lokaliseres i områder, hvor der kan opstå kon ikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser,
med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.
3.7.16 Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer, således at afstanden mellem
forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, med
mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.
Virksomheder i kommunen
Der er omkring 31.000 indbyggere og ca. 3.000 virksomheder i Halsnæs Kommune hvilket svarer til ca. 10
indbyggere pr. virksomhed. Tallet på landsplan er ca. 7,5 dvs. at der i gennemsnit er færre virksomheder pr.
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indbygger i kommunen end i resten af landet. Andelen af virksomheder med 50 eller ere ansatte er ca. 1%.
Kommunens andel af store virksomheder ligger her på niveau med landsgennemsnittet. 86 % af alle
virksomheder i Halsnæs Kommune har under 5 ansatte.
Pendling
En stor del af indbyggerne i Halsnæs Kommune pendler dagligt ud af kommunen. Tal fra Danmarks statistik
viser, at der i 2019, ud af en arbejdsstyrke på 15.100 var ca. 8.400 personer, der dagligt pendlede ud af
kommunen. Dermed var der ca. 6.700 personer som både boede og arbejdede i Halsnæs Kommune. Samtidig
var der ca. 2.550 personer som pendlede ind i kommunen, altså var der en nettopendling ud af kommunen på
omkring 5.850 personer. Pendlingen er steget inden for de sidste fem år. Arbejdsløsheden i kommunen lå i
slutningen af 2019 på 3,2 %, hvor den på samme tidspunkt lå på 3,8 i resten af landet.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Byrådet vil

- ikke udlægge nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Dog kan eksisterende
virksomheder med særlige beliggenhedskrav fortsat være placeret, hvor de er i dag, hvis de overholder
gældende miljølovgivning, herunder evt. miljøgodkendelse.
Redegørelse
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I Halsnæs Kommune er der en række virksomheder med særlige beliggenhedskrav for eksempel
stålvalseværkerne, komposteringsanlægget m . Disse virksomheder kan fortsat være placeret hvor de er, da
forhold omkring miljø og påvirkning på omgivelserne reguleres i henhold gældende miljølovgivning, herunder
eventuelle miljøgodkendelser.
Ifølge Kommuneplan 2021 er der ikke udlagt arealer til nye virksomheder med særlige beliggenhedskrav i
Halsnæs Kommune. Der ønskes ikke udlagt arealer til sådan anvendelse i fremtiden. Dels på grund af
kommunens befolkningstæthed, begrænsede udlæg af erhvervsområder og af hensyn til de store områder
med beskyttelsesinteresser og grundvandsbeskyttelsesområder.
Hvis der opstår et ønske om at placere en virksomhed med særlige beliggenhedskrav, vil der ud over en
vurdering af de miljømæssige konsekvenser skulle udarbejdes et kommuneplantillæg. Et eksempel kunne
være etablering af et nyt komposteringsanlæg eller et slammineraliseringsanlæg, der på grund af lugt, støj og
nedsivning må vurderes at have særlige beliggenhedskrav.
Der udlægges ikke nye arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav
Virksomheder med særlige beliggenhedskrav omfatter virksomheder:
- Hvor der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige
beliggenhedskrav.
- Der skal placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsom anvendelse på grund af støj, lugt, og anden form
for luftforurening.
- Der skal placeres under hensynstagen til grundvands- og recipientforurening.
- Der har et særligt transportbehov i form af tung tra k.
Her kan du læse mere
Håndbog om miljø og planlægning – boliger og erhverv i byerne, 2004
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, 2016
Bekendtgørelse om godkendelse listevirksomheder, 2020
Retningslinjer
3.8.1 Der udlægges ikke arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.
Lovgrundlag
Retningslinjerne for virksomheder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.6.
Udpegningsgrundlag
Der er ikke udpeget nye områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Kommuneplan 2021.
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Kulturmiljøer i byerne
Byrådet vil:
- bevare værdifulde kulturspor og kulturmiljøer i vores byer, for at sikre at man kan se de mange
samfundsmæssige udviklingstræk der ndes i byerne, hvor de kan opleves som sammenhængende
kulturmiljøer.
Kort 3.9 Oversigt over kulturmiljøer i byer
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Se kort i stort format.
Redegørelse
Både i byerne og i det åbne land er der en righoldig kulturarv, der kan indgå som strategisk element i den
kommunale planlægning. Kulturarven er en ressource, der kan medvirke positivt til at fremme bosætning,
erhvervsudvikling og turisme.
Begrebet kulturarv deles ofte i tre kategorier:
- Den ytbare kulturarv (f.eks. genstande, der kan indsamles og yttes),
- Den faste kulturarv (f.eks. bygninger og kulturmiljøer),
- Den immaterielle kulturarv (mere uhåndgribeligt, f.eks. traditioner, udtryk, vaner).
Det er primært den faste kulturarv, der er emnet i den fysiske planlægning, f.eks. fortidsminder, bygninger og
kulturmiljøer, samt kirkerne og deres omgivelser. Men også den immaterielle kulturarv kan være væsentlig for
et områdes identitet og karakteristik. Den faste kulturarv består af følgende:
- Fortidsminder
- Sten- og jorddiger
- Kulturarvsarealer
- Bevaringsværdige bygninger
- Kulturmiljøer
- Kirkerne og deres omgivelser
En kommuneplan skal indeholde retningslinjer, der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier både i byerne
og i det åbne land.
Det betyder, at vi skal vide, hvilke kulturhistoriske elementer og strukturer, der ndes i vores byer og i det åbne
land.
Kulturmiljøer kan have mange forskellige udtryksformer, f.eks. et skerleje, et industrimiljø, et forsvarsanlæg,
et bykvarter, et marskområde, en herregård med dens bygningsanlæg, jorder og naturområder, en
husmandsudstykning, et dyrkningslandskab, et område med gravhøje med mere.
Kulturarv i byerne
Mange samfundsmæssige udviklingstræk ndes i byerne, hvor de kan opleves som sammenhængende
kulturmiljøer. Kulturmiljøerne spiller sammen med deres omgivelser, herunder også landskab og natur.
Bevaringsværdierne kan både være enkeltelementer og bygninger – fra monumenter til de mere ydmyge spor 59
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og helheder, de såkaldte kulturmiljøer.
Kulturmiljøer
Et kulturmiljø er et geogra sk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den
samfundsmæssige udvikling.
Et kulturmiljø består således af en helhed i form af dels et sted (for eksempel et byrum eller et landskab), dels
noget fysisk (for eksempel bygninger, arkitektur, anlæg, infrastruktur, beplantning(?) fysiske rester eller spor),
dels noget kulturhistorisk (for eksempel en hændelse, en epoke, større generelle tendenser, erhvervsformer eller
en samfundsmæssig udvikling, der har væsentlig betydning i lokalområdet).
En forudsætning for at udpege kulturmiljøer er et kendskab til de kulturhistoriske værdier, som ndes i vores
omgivelser.
Nationalt Industriminde
Frederiksværk by er udpeget som et af de 25 nationalt industriminder på grund af, at byen repræsenterer mere
end 250 års levende og fortløbende industrihistorie fra J. F. Classens virksomhed til de moderne stålværker.
Historien formidles ikke kun på museet, men er synlig over alt i bygninger, anlæg og selve byens struktur.
Kanalen, Gjethuset, Palæet, det historiske krudtværk og ere perioders arbejderboliger sætter deres markante
præg på bybilledet.
Retningslinjer
3.9.1 De på kortet viste områder udpeges som kulturmiljøer.
3.9.2 Inden for områder der er udpeget som kulturmiljøer skal det sikres, at der ikke etableres anlæg og
bebyggelse eller inddrages arealer til formål, der kan forringe de kulturhistoriske bevaringsværdier.
3.9.3 Ved placering og udformning af byggeri og anlæg inden for kulturmiljøer skal det sikres, at oplevelsen og
kvaliteten af kulturmiljøet ikke forringes.
3.9.4 Når der udarbejdes lokalplaner i de udpegede kulturmiljøer, skal disse indeholde bevarings bestemmelser.
Bestemmelserne baseres på de enkelte kulturmiljøers særlige værdier.
3.9.5 Væsentlige vejforløb, landskabstræk og beplantning skal søges bevaret.
Bemærkning til retningslinjen:
Hensigten med retningslinjen er at beskytte de kulturhistoriske værdier, således at oplevelsen og kvaliteten af
de værdifulde kulturmiljøer bevares.
Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning. I tilfælde af, at der skal ske byggeri
eller ændret anvendelse inden for kulturmiljøets afgrænsning, skal der ske en afvejning af de forskellige
hensyn, så kulturbeskyttelseshensynene varetages. Man skal fortsat kunne se kulturmiljøets originalitet og
sammenhæng med det omgivende miljø, som det oprindeligt har været en del af.
Lokalplaner for områder med værdifulde kulturmiljøer bør sikre, at planerne varetager
beskyttelsesinteresserne i de udpegede kulturmiljøer. Af hensyn til muligheden for at bedømme, om
lokalplanens mål og bestemmelser er forenelige med hensynet til kulturværdierne, skal lokalplanens
redegørelse forholde sig til den foreliggende viden om kulturmiljøerne. Ifølge den reviderede museumslovs §
23, stk. 2, skal planmyndigheden inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske
museer, når der udarbejdes en lokalplan, der berører bevaringsværdier. Lokalplanlægning med et bevarende
sigte må ikke indeholde bindinger, som vil hindre fortsat landbrugsdrift efter tidssvarende metoder.
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Kulturmiljøer
10 lokaliteter i byerne udpeges som kulturmiljø for at sikre bebyggelsesmæssige, kulturhistoriske og
landskabelige strukturer og kvaliteter.
Med bebyggelsesmæssig, kulturhistoriske og landskabelige strukturer menes de forhold, der ikke direkte er
knyttet til den enkelte bygning, men til den struktur som bebyggelsen og landskabet/beplantningen sammen
danner med hinanden.
For de 10 kulturmiljøer er der foretaget en kortlægning af deres kulturmiljømæssige hovedtræk og bærende
bevaringsværdier.
Kortlægningen omfatter en afgræsning af kulturmiljøet, en kort beskrivelse, en vurdering af sårbarheden samt
anbefalinger til sikring af kulturmiljøet.
De 10 kulturmiljøer der udpeges er:
Spodsbjerg fyr og landskab
Lynæs
Stærekasserne
Arresødal
Bakkegaderne
Strandvejen/prøvestenen
Kikhavn
Frederiksværk – midt og krudtværk
Brederød
Liseleje (inkl. kystvej)
Spodsbjerg fyr og landskab
Spodsbjerg fyr og landskab

Spodsbjerg fyr
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Knud Rasmusens Hus

Skansestien

Udsigten fra Spodsbjerg fyr mod Knud Rasmusen Hus og Kattegat
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Spodsbjerg fyr
Kulturmiljøet består af Skansestien og det åbne område ved Spodsbjerg fyr og Knud Rasmussens Hus.
Skansestien er en del af den gamle vej mellem Hundested og Kikhavn.
Spodsbjerg Fyr ligger på toppen af en ca. 30 meter høj moræneklint er et bærende bygningselement sammen
med Knud Rasmussens Hus der ligger nedenfor fyret.
Sårbarhed:
Tilgroning
Yderligere byggeri og andre anlæg.
Vigtigt at sikre at:
Området skal holdes åbent, så man sikre det store kik over området og ud over havet.
Spodsbjerg fyr skal bevares.
Skansestien, som er en del af den gamle vej mellem Hundested og Kikhavn, ikke nedlægges eller ændres.
De bærende bygningselementer ikke ændres eller fjernes.
Der ikke sker yderligere bebyggelse.
Der ikke opsættes hegn eller beplantes.
Lynæs
Lynæs
Kort 3.9.2 Lynæs
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Lynæs er et af de ældste skerlejer på Halsnæs, opstået efter Kikhavns brand i 1793. Lynæs var tidligere
overfartssted med færge til Rørvig og dampskibsforbindelse til Nykøbing Sjælland og Frederikssund.
Vejforløbet forbi kroen ned til havnen er udpeget som kulturmiljø og indeholder tydelige spor af det ældre
Lynæs skerlejes bebyggelse, kro, stejle-pladser, ophalerbedding mv.
Kulturmiljøet består af havnen med stejleplads, bedding og bådeværft, samt den gamle bebyggelse langs
Frederiksværkgade og de oprindelige smågader der går fra Søndergade og ud mod havet.
Bådeværftet er placeret centralt på havneområdet og udgør et markant midtpunkt på havnen. Det er bl.a. her
Lynæs jollen er blevet bygget.
Stejlepladsen samt det bagvedliggende græsareal med tjærrehus og ishus fortæller historien om Lynæs som
skerleje. Gaderne der går fra Søndergade ud mod vandet er kendetegnes af små huse, mens bebyggelsen
langs Frederiksværkvej er præget af lidt større huse i form af stråtækte gårde, kro og større villaer.
Sårbarhed:
Nedrivning af de mange miljøskabende småbygninger i Lynæs Havn, der giver stedet sin egen havnekarakter.
Nedrivning af bådeværftet
Hvis de frie kik og udsyn hindres ved hegning eller bebyggelse.
Hvis den tætte lave bebyggelsesstruktur i gaderne mellem Søndergade og havet ændres.
Vigtigt at sikre at:
Bådeværftet bevares.
Beddingen bevares.
Der ikke sker yderligere bebyggelse mellem vejen og havet.
De bærende bygningselementer ikke ændres eller fjernes.
Landskabet bibeholdes som åbent mod havet.
Bebyggelsesstrukturen langs Frederiksværkgade ikke ændres.
Bygnings- og matrikel strukturen i området mellem Søndergade og havet ikke ændres
Der ikke opsættes hegn der hindre udsynet over de åbne arealer
Stærekasserne
Stærekasserne
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Stærekasserne er en boligbebyggelse der består af 42 ens huse, placeret let forskudt langs Strandvejen, Kærvej
og Stenledsvej.
Der er tale med en almennyttig bebyggelse fra 1950erne.
Bebyggelsen fremstå helstøbt og ret originalt, med brede græsrabatter langs vejen og hæk beplantning samt et
grønt fællesareal.
Fortæller historien om boliger med egen have, som et gode alle skulle have adgang til.
Sårbarhed:
Hvis hækkene erstattes med hegn og de grønne rabatter belægges.
Hvis der sker individuelle ændringer af de enkelte huse.
Fortætning af området, vil kunne ødelægge den markante struktur.
Vigtigt at sikre at:
Det grønne udtryk med hække og græsrabatter bevares.
Bygningsstrukturen ikke ændres.
Bebyggelsen fremstår ensartet i udtryk og materialer.
Vejforløbet ikke ændres.
Der ikke ske yderligere udstykning.
Arresødal
Arresødal
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Arresødal blev oprettet som hovedgaard i 1773 af Generalmajor Johan Frederik Classen, der også er stifter af
Frederiksværk. Hovedbygningen blev opført i 1786-1788 af generalmajor Classen.
Arresødal Parken fremstår som en blanding af kultur og natur, med åbne plæner med store gamle træer og
anlagte stier, der fører ud til de mere hemmelig og vilde hjørner af parken. I bunden af parken ligger Ågabet der
munder ud i Arresø. Parken indeholder stadig ere af de gamle brugstræer fra Classens tid - frugttræer og
gavntræ.
Kulturmiljøet udgøres af Arresødal hovedbygning med side øje, Arresødalparken og kanalen. Vigtige
elementer er broen over kanalen med slusen, de store fritstående træer samt nogle markante
bygningselementer.
Sårbarhed:
Hvis der opsættes hegn eller andre barrierer der hindrer, at man kan se det samlede område. Hvis
Arresødalparken ikke længere holdes som park.
Hvis vej- og stistrukturen ændres.
Vigtigt at sikre at:
Arresødalparken med stier, træer, buske og haveelementer ikke ændres
Vej- og stiforløb ikke ændres eller fjernes
De store enkeltstående træer bibeholdes
Bærende bygningselementer ikke ændres eller fjernes
Sluseværket og broen bevares
Der ikke opføres nyt byggeri langs vejen og i parken.
Bakkegaderne
Bakkegaderne omfatter re parallelt liggende gader, der går fra Jernbanegade og op mod Krudttårnsbakken Godthåbsvej, Fredens Allé, Tscherningsgade og Anker Heegaardsgade. Gaderne er karakteristiske ved at bestå
hovedsageligt af huse i 1½ etage med facaden i fortovskant. Grundene er små, så området fremstår ret tæt
bebygget, særligt fordi der er mange bagbygninger og småbygninger. Mange har været brugt til erhverv og
håndværksvirksomheder.
Langs Jernbanegade ligger huse i 2½ etage med butikker i stuen.
Kulturmiljøet fremstår, trods en noget blandet bygningsmasse, som en helhed.
Sårbarhed:
Hvis nyt byggeri ikke lægges i byggelinjen mod vej.
Fast hegn mod vej kan spolerer gadernes karakter.
Butikkerne på Jernbanegade bør fastholdes som butikker og ikke omdannes til boliger, da det vil betyde en
væsentligt ændret gadeudtryk.
Vigtigt at sikre at:
Bebyggelsens tæthed med mange baghuse, værksteder og sidebygninger på små grunde
Det parallelt liggende gadeforløb der alle ender op mod Bakkestien
Husfacaderne i fortovskant
Bygningerne afspejler i sin arkitektur og sit materialevalg, at området fra starten har haft en bred
befolkningssammensætning af håndværkere, arbejdere og funktionærer
Bakkegaderne
Bakkegaderne
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Bakkegaderne omfatter re parallelt liggende gader, der går fra Jernbanegade og op mod Krudttårnsbakken Godthåbsvej, Fredens Allé, Tscherningsgade og Anker Heegaardsgade. Gaderne er karakteristiske ved at bestå
hovedsageligt af huse i 1½ etage med facaden i fortovskant. Grundene er små, så området fremstår ret tæt
bebygget, særligt fordi der er mange bagbygninger og småbygninger. Mange har været brugt til erhverv og
håndværksvirksomheder.
Langs Jernbanegade ligger huse i 2½ etage med butikker i stuen.
Kulturmiljøet fremstår trods en noget blandet bygningsmasse som en helhed.
Sårbarhed:
Hvis nyt byggeri ikke lægges i byggelinjen mod vej.
Fast hegn mod vej kan spolerer gadernes karakter
Butikkerne på Jernbanegade bør fastholdes som butikker og ikke omdannes til boliger, da det vil betyde en
væsentligt ændret gadeudtryk.
Vigtigt at sikre:
Bebyggelsens tæthed med mange baghuse, værksteder og sidebygninger på små grunde
Det parallelt liggende gadeforløb der alle ender op mod Bakkestien
Husfacaderne i fortovskant
Bygningerne afspejler i sin arkitektur og sit materialevalg, at området fra starten har haft en bred
befolkningssammensætning af håndværkere, arbejdere og funktionærer
Strandvejen/prøvestenen
Strandvejen/prøvestenen
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Kulturmiljøet fortæller historien om fabrikken, arbejderne og direktøren. Kulturmiljøet omfatter
hovedindgangen til stålvalseværket, de røde karreer mellem værket og Strandvejen, med mange små boliger,
mindre huse langs Strandvejen og de store direktørboliger oppe på skrænten med udsigt over værket og
fjorden.
Sårbarhed:
Hvis nyt byggeri ikke bliver lagt med facader tæt på Strandvejen.
Nybyggeri der ikke er tilpasset i størrelse, placering og bygningsudstyk.
Vigtigt at sikre at:
De bærende bygningselementer ikke ændres eller fjernes.
Der ikke etableres høje hegn mod Strandvejen
Nybyggeri tilpasses området i forhold til materialer, beliggehed, størrelse og bygningsudtryk.
Nyt byggeri lægges i den eksisterende facadelinjen langs Strandvejen.
Kikhavn
Kikhavn
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Kikhavn er det ældste skeleje på Halsnæs, og der er spor efter aktivitet på stedet helt tilbage til 1200 tallet, og
tilbage fra 1561 er Kikhavn nævnt på skrift. Med sine mange store stråtækte gårde og huse fortæller Kikhavn
historien om en tid hvor dyrkning af jorden og skeri blev kombineret og gav et udmærket levegrundlag.
Kikhavn har siden branden i 1793 modstået både større ildebrande og havets rasen og fremstår stadig som for
ere hundrede år siden.
Kulturmiljøet omfatter det gamle Kikhavn med bygninger og vejstrukturer (Kattegatvejen, Vestre Stræde og
Østre Stræde), det åbne område vest og syd for byen hvorfra der er et nt kik ind på byen, dige langs kysten,
slæbested og branddam.
Sårbarhed:
Nybyggeri der bryder det oprindelige facade forløb mod vejen, der er kendetegnet af enten facader helt i vejkant
eller grønne levende hegn.
Ændring af vejstrukturen.
Det åbne kik ind mod Kikhavn.
Vigtigt at sikre at:
Nybyggeri tilpasses den eksisterende struktur, så de oprindelige vej/facade forløb ikke bliver brudt.
Vej strukturen fastholdes
De bærende bevaringsværdier ikke fjernes eller ændres.
Der ved om- og tilbygning samt ved nybyggeri skal udtrykket i arkitektur og materialer tilpasse det oprindelige
byggeri. F.eks. er de mange stråtage vigtigt at sikre.
Der ikke opsættes hegn i og omkring de åbne arealer så ind- og udkik til landsbyen sikres.
Frederiksværk midt og krudtværk
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Frederiksværk
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Frederiksværk er opstået som industriby og adskiller sig derfor fra andre danske købstæder i sin byplan og
bygningsstruktur. Frederiksværk er udpeget som nationalt industriminde.
Frederiks den 5. grundlagde i 1700 et kanonstøberi (Gjethuset). Senere kom Krudtværket der producerede krudt
til den danske hær og kobbervalseværket valsede kobber til Den Kongelige mønt.
Kanalen spillede en markant rolle for produktionerne, da den drev en række vandmøller, hvoraf der endnu er et
par stykker tilbage.
Kulturmiljøet omfatter kanalstrukturen, krudtværksområdet, Allegade, Strandgade, dele af Nørregade,
Skjoldborg med park, Torvet med palæet og Gjethuset.
Sårbarhed:
Nybyggeri der sløre den oprindelige struktur.
Ændringer af vej- og stiforløb.
Vigtigt at sikre at:
Nybyggeri tilpasses den eksisterende struktur, så de oprindelige vej/facade forløb ikke bliver brudt.
Den grønne og blå struktur fastholdes.
Alléerne fastholdes.
Vej- og stistrukturen fastholdes.
De bærende bevaringsværdier ikke fjernes eller ændres.
Ved om- og tilbygning samt ved nybyggeri skal udtrykket i arkitektur og materialer og volumen tilpasses det
oprindelige byggeri.
Brederød
Brederød
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Brederød Landsby er en af de ældste og bedst bevarede landsbyer i Halsnæs Kommune. Landsbyen har i store
træk bevaret sine grænser mod det åbne land gennem de sidste ca. 150 år.
Landsbyens bebyggelse ligger i dag langs Brederødvej og Strædet. Bebyggelsen i den oprindelige landsby
består i dag af 19 enfamiliehuse. Der ndes ikke længere ejendomme med landbrugspligt i landsbyen.
Bebyggelsen består af ældre landsbybebyggelse, hvoraf ere af husene er bevaret meget nt med mange
detaljer fra den traditionelle byggeskik.
Flere steder i landsbyen ndes markante syrenhegn og store træer. Beplantningen er karakteristisk for
landsbyen, og bidrager til landsbyens stemning.
Flere steder i landsbyen er der direkte kik ud til det åbne land og den jord, der engang har hørt til landsbyens
gårde. Den direkte kontakt med det åbne land er vigtig at fastholde, fordi den vidner om landsbyens historie.
Sårbarhed:
De ne kik ud i det åbne land bliver forstyrret af hegn og/eller nyt byggeri.
Hvis nyt byggeri eller tilbygninger ødelægger den eksisterende bygningsstruktur.
Vigtigt at sikre at:
Den karakteristiske beplantning bibeholdes.
Eksisterende vej og sti struktur bibeholdes.
De bærende bevaringsværdier ikke fjernes eller ændres.
Ved om- og tilbygning samt ved nybyggeri skal udtrykket i arkitektur og materialer tilpasse det oprindelige
byggeri og den lokale byggetradition.
Den oprindelige bebyggelsesstruktur fastholdes – også ved nybyggeri.
Der ikke opsættes høje lukkede hegn indenfor kulturmiljøet.
Kik ud i / ind fra det omkringliggende landskab bibeholdes.
Liseleje
Liseleje
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Liseleje er et gammelt skerleje, som siden har udviklet sig over et tidligt landliggersamfund til en nutidig
sommerhus- og turistby. Der er mange træk og bygninger, der fortæller om byens udvikling.
Kystlandskabet i Liseleje tiltrak allerede omkring 1870 det bedre borgerskab. Til at begynde med indkvarterede
landliggerne sig privat eller på en af de mange sommerpensioner, der opstod omkring århundredeskiftet.
Herefter begyndte man så småt selv at opføre selvstændige sommerboliger.
Kulturmiljøet består af en række bebyggelsesmæssige strukturer, der er bevaringsværdige - kystsommerhuse,
skervillaer, ældre skerhuse, pensionater og gamle træsommerhuse.
I selve Liseleje er det tætheden mellem husene, de små grunde, byggeri helt ud til vejskel, baghusene og de små
åbninger mellem bygningerne vigtige elementer.
Sårbarhed:
Høje lukkede hegn der forhindrer kontakten med kystlandskabet.
Ændring af vej og stistrukturen.
Vigtigt at sikre at:
Eksisterende vej og sti struktur – f.eks. de grønne stier som udgøres af slået græs mellem husene bevares.
De bærende bevaringsværdier ikke fjernes eller ændres.
Ved om- og tilbygning samt ved nybyggeri skal udtrykket i arkitektur og materialer og volumen tilpasse det
oprindelige byggeri og den lokale byggetradition.
Den oprindelige bebyggelsesstruktur fastholdes – også ved nybyggeri.
Der ikke opsættes høje lukkede hegn indenfor kulturmiljøet.
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Nationalt industriminde
Kulturarvsstyrelsen har udpeget størstedelen af Frederiksværk by som nationalt industriminde. Denne status
indebærer ikke fredning, men bør foranledige husejere og virksomheder til at udvise største muligt hensyn

Sikring af bygningsarv
Byrådet vil

Sikre, at bevaringsværdige bygninger og strukturer kan få nyt liv og nye anvendelser, som kan indpasses i
respekt for bevaringsinteresserne men samtidig sikre bygningerne og strukturerne for eftertiden.
Redegørelse
Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger
Retningslinjen skal sikre, at der ved afgørelser om ændringer i anvendelsen bliver taget de fornødne hensyn,
til mulighederne for at bevare kulturhistoriske værdier. Målet er at opnå det bedste resultat i forhold til at
bevare de eksisterende kulturværdier i form af bygninger og anlæg inden for de rammer, som den øvrige
planlægning og lovgivning udstikker.
De bedste eksempler på bevarede kulturmiljøer og historisk værdifulde anlæg ndes som regel, hvor de
oprindelige funktioner er opretholdt. Her er oplevelsesværdien intakt. Funktionstømning kan dog være
uundgåelig, eller funktionernes udvikling kan kræve så store ændringer, at de oprindelige værdier vil gå tabt,
f.eks. ved udvidelsesbehov og anvendelse af moderne teknologi. Ruintilstande er som regel uønskede, selv om
en bygning i dårlig stand også kan give oplevelser af kulturhistorien.
Alternativet vil ofte være at tilføre bygninger og anlæg nye funktioner, f.eks. indretning af kursusvirksomhed
på en herregård eller omdannelse af andelstidens bygninger (mejeri, mølle osv.) til boliger og småerhverv. Ved
stillingtagen til sådanne ændringer, f.eks. i administrationen af planlovens og naturbeskyttelseslovens
bestemmelser, må det vurderes, om anlægget rummer væsentlige kulturhistoriske værdier, og om disse
kulturtræk kan bevares ved en ændret anvendelse. (retningslinje 3.10.2 og 3.10.3)
Strategier for bevaring
Sikring af kulturarv handler om meget andet end "fredning" af bygninger. Formålet med retningslinjen er at
sikre, at arbejdet med at "bevare" har sit udspring i en vurdering af, hvad der er det særligt værdifulde på det
konkrete sted.
Med udgangspunkt i denne vurdering ønskes der arbejdes målrettet ud fra en eller ere relevante
bevaringsstrategier. De forskellige strategier for bevaring kan konkretiseres således:
Museal bevaring/fredning:
Både eksteriør, interiør og ofte også funktionen ønskes bevaret intakt.
Genbrug af værdifuld arkitektur:
Ved omdannelse af arkitektonisk værdifulde bygninger til nye formål, f.eks. fra industri til kultur, boliger eller
andet kan der være kon ikt mellem bevaringshensynet og ønsket om en bygning der lever op til moderne
standard (indeklima, energikrav mv.).
Her ønskes hensynet til bevaring af eksteriør og interiør afvejet mod hinanden. Ofte lægges der vægt på at
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eksteriør ombygges mindst muligt, mens ”indmaden” fornys og tilpasses den nye funktion. Nogle bygningens
interiør vurderes dog også at rumme værdier som ønskes prioriteret, hvorfor det kan være nødvendigt at
ændre eksteriør f.eks. med isolering, facadebeklædning mv.
Genbrug af industribygninger:
Industribygninger kan godt være værdifulde kulturspor uden at være stor arkitektur. Her er strategien ikke
"konservering" men derimod videreførelse af industriens design. Der kan i princippet bygges til eksisterende
bygninger (og rives ned) ud fra nye funktioners behov. Derved ønskes industribebyggelsernes karakteristiske
kompleksitet og patina videreført.
Genbrug af strukturer:
Infrastruktur - f.eks. jernbanespor, kanaler
Grønne strukturer – f.eks. vandløb, karakteristiske beplantninger
Udsigter og kig
Bebyggelsesmønstre og rytme; – f.eks. karrébebyggelse
Pladser og rum
Værdifulde strukturer ønskes bevaret konkret fysisk og/eller som retningsgivende principper for nye byplaner
med nye bebyggelser og funktioner.
Genbrug af inventar/bygningsdele:
F.eks. ruiner, kraner, skorstene, trapper, transportbånd, tekniske installationer
Bevaringsværdig inventar eller bygningsdele ønskes indtænkt som arkitektonisk særpræg (kulturspor) i nye
sammenhænge af bygninger og funktioner.
Genbrug af symbolværdier/karaktertræk:
Symbolværdier og karaktertræk kan f.eks være: Helheder – by oplevelse, stemning
Former - f.eks. kspunkter, bygningsvolumener, variation, skyline
Elementer - f.eks. porte, gangbroer, udvendige rør, halvtage
Materialer - f.eks. stedstypiske materialer og sammensætninger, belægningsskift
Farver - stedstypiske farver
Grønt - stedstypisk beplantning
Særlige symbolværdier og karaktertræk ønskes videreført og nyfortolket i formsproget for nye bebyggelser.
Kan blandt andet sikres gennem kommune- og lokalplanbestemmelser.
Midlertidig brug af bygninger og byrum:
I tidligere erhvervsbygninger med bevaringsinteresser ønskes der arbejdet med midlertidige dispensationer til
nye funktioner (som kræver minimale investeringer i ombygninger og tilpasninger). Sigtet er, at den
midlertidige brug kan medvirke til en modning af investering i mere permanent genbrug.
Retningslinjer
Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger:
3.10.1 Ændret anvendelse af historisk værdifulde bygninger og anlæg kan nde sted, hvis den tjener til
anlæggenes bevarelse, respekterer de særlige kulturtræk og er i overensstemmelse med øvrig planlægning og
lovgivning.
Strategier for bevaring:
3.10.2 Arbejdet med at sikre bevaringsværdier og kulturarv i de bebyggede miljøer skal angribes forskelligt
afhængigt af hvad det særligt værdifulde er i den konkrete kontekst.
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3.10.3 Sikring af kulturarv kan tage udgangspunkt i en eller ere af følgende strategier:
- Museal bevaring/fredning
- Genbrug af værdifuld arkitektur (bevaringstilgang)
- Genbrug af industribygninger (additiv tilgang)
- Genbrug af strukturer
- Genbrug af inventar/bygningsdele
- Genbrug af symbolværdier/karaktertræk
- Midlertidig brug af bygninger og byrum

Fritid
Kapitlet Fritid indeholder de temaer, der handler om den rekreative brug af forskellige områder af Halsnæs
Kommune.
Temaerne i kapitlet er:
1. Sommerhuse, der handler om værdierne i områderne, brugen af dem og i et vist omfang sammenhængen med
tilstødende naturområder
2. Kolonihaver, der handler om en sikring af de tre kolonihaveområder, der er i Halsnæs Kommune
3. Friluftsformål, der handler om den rekreative anvendelse af især det åbne land, herunder lystbådehavne,
golfbaner, overnatningsmuligheder og mindre anlæg.
4. Turistpolitiske overvejelser, der handler om visionerne for turismeudviklingen herunder de faciliteter, der
understøtter denne udvikling.

Kapitlet omhandler primært de rekreative anlæg og anvendelsesmuligheder, der hidtil har været beskrevet i
regionplanen. Det er også derfor, det primært omfatter anlæg i det åbne land. Mulighederne skal understøtte
kommunens ønsker om at udvikle sundhed, oplevelser og turisme. Mulighederne skal også være med til at
gøre bosætning i Halsnæs Kommune mere attraktiv.
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Sommerhuse
Byrådet vil
- sikre at kommunens sommerhusområder fortsat udgør en stor og vigtig rekreativ ressource i kommunen.
Områderne har stor betydning både for dem, der kommer langvejs fra for at holde en afslappende ferie eller
weekend og for dem, der bor lokalt og bruger områderne til rekreative ture eller ophold.
Redegørelse
I Halsnæs Kommune er der ca. 8.600 sommerhuse, hvilket er et ret stort antal i forhold til antallet af
helårsboliger.
Ca. 1.250 af sommerhusejerne har helårstilladelse.
Sommerhusområderne udgør en stor er en betydelig og vigtig rekreativ ressource i kommunen.
Sommerhusområderne har stor betydning både for dem, der kommer langvejs fra for at holde en afslappende
ferie eller kommer på weekend samt for lokale der bruger sommerhusområderne som rekreativt område, hvor
de kan gå en tur eller tage opholde og for dem, der bor lokalt og bruger områderne til rekreative ture eller ophold.
Ud over at mange af sommerhusområderne har en rekreativ værdi i sig selv , er ere af dem placeret tæt ved
skov og strand, og benyttes derfor også som adgangsområde til disse. Det er vigtigt at den rekreative og grønne
karakter som kendetegner sommerhusområderne bevares og styrkes, så områderne forsat kan have en
identitet som sommerhusområder, og klart adskiller sig fra boligområder. Ligeledes er der vigtigt, at der forsat
er offentlig adgang til og gennem områderne, så både gæster og lokale kan få gavn af den oplevelse der er, at
færdes gennem områderne. Fra områderne er der nem adgang til rekreative områder som skov og strand,
ligesom områderne har en rekreativ værdi i sig selv. Disse værdier er det meget vigtigt at fastholde - ikke kun
fordi de har stor betydning for dem, der bor i områderne, men også fordi de har stor betydning for
naboområderne og for de oplevelser man får, når man færdes i dem.
I nogle sommerhusområder har Halsnæs Kommune vurderet, at der er særlige naturværdier, der bør beskyttes.
Størstedelen af sommerhusområderne med særlige naturværdier Disse sommerhusområder ligger i en smal
zone langs Nordkysten og Roskilde Fjord, men også inden i landet i kupperet terræn og op af skovarealer, er der
sommerhusområder med særlige naturværdier nogle af de mest kuperede områder eller op til skovarealer. I
første omgang er det vigtigt at sikre, at naturværdierne ikke forringes. I forbindelse med lokalplanlægning for
disse områder kan dette ske f.eks. gennem bestemmelser omkring hegning, materialer, beskyttelse af
eksisterende beplantnings udtryk m.m. Derfor stilles der krav til materialer, hegning m.m.
På lidt længere sigt er det vigtigt at værdierne i de enkelet områder styrkes og det generelle indtryk løftes
Dernæst skal værdierne styrkes, og områdernes generelle indtryk løftes. Det kan ske på mange måder, men vil
ofte kræve Dette arbejde vil ofte kræve samarbejde mellem myndigheder og private. da der skal sættes ind over
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en bred front.
Sommerhusområdernes fremtid
I henhold til ngerplanen 2019 kan der på nuværende tidspunkt ikke udlægges nye sommerhuse i Halsnæs
kommune. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt heller ikke er behov for nye udlæg, da der både er
enkelte tomme grunde og mindre uudnyttede sommerhusområder. Udviklingsmulighederne for
sommerhusområdet knytter sig derfor til de eksisterende områder, hvor de grønne og rekreative værdier skal
sikres, så områderne også fremadrette er attraktive for både sommerhusbeboerne og lokalbefolkningen.
Udviklingsmulighederne for sommerhusområder i Halsnæs Kommune knytter sig særligt til bevaring af de
eksisterende områder og sikring af deres rekreative værdier. Der kan ikke udlægges nye sommerhusområder i
Halsnæs kommune jf. Fingerplanen, og der vurderes ikke at være behov for nye udlæg af sommerhusområder.
Der er stadig enkelte tomme sommerhusgrunde. Desuden er der endnu enkelte mindre uudnyttede
sommerhusområder.
Retningslinjer
4.1.1 Der udlægges ikke nye sommerhusområder, og eksisterende sommerhusområder fastholdes som
rekreative områder til ferieformål.
4.1.2 Sommerhusområder må kun anvendes jf. gældende lovgivning til ferie og fritidsformål, som ikke har
erhvervsmæssig karakter. Der kan dog etableres liberalt erhverv men kun hvis der er en lovlig
helårsanvendelse (se nedenfor). Derudover kan områderne anvendes til sommerhusformål med grønne
områder og fællesanlæg samt aktiviteter, der knytter sig til disse.
4.1.3 Sommerhusområder kan anvendes til sommerboligformål som f.eks. sommerhuse, liberale erhverv (se
nedenfor), grønne områder og fællesanlæg samt aktiviteter, der ligner disse.
4.1.3 Minimumsgrundstørrelsen i sommerhusområder er 1200 m², hvis ikke andet er beskrevet i rammen for
området Mindste grundlængde og bredde er 15 meter. Vejareal kan ikke indgå ved beregning af
minimumsgrundstørrelsen.
4.1.4 Bebyggelsesprocenten i sommerhusområder er 15 procent, hvis ikke andet er nævnt i rammen for
området. Dog må det samlede boligareal maksimalt være på 180 m2 , hvoraf sommerhuset maksimalt må
udgøre 150 m2 . Annekser må maksimalt være på 25 m2.
Der er enkelte rammer hvor boligarealet må være større. idet dog det samlede boligareal på en ejendom ikke
må være større end 250 m2, Det samlede bebyggede areal på en ejendom inkl. småbygninger ikke må være
større end 200 m2300 m2, hvoraf garager, carporte, udhuse og andre småbygninger i alt må udgøre maksimalt
80 m2. På sommerhusgrunde med et grundareal på over 3.000 m2 (vejareal ikke medregnet) må det samlede

boligareal ikke være større end 375 m2, og det samlede bebyggede areal ikke større end 450 m2, hvoraf garager,
carporte, udhuse og andre småbygninger i alt må udgøre 80 m2. Når det samlede boligareal overstiger 250 m2,
skal boligbyggeriet holde en afstand til skel på mindst 7,5 meter. Omfatter et projekt mere end et sådant
sommerhus på nabogrunde, kræves der lokalplan.
Indenfor de 80 m2 til småbygninger, må en garage eller en carport ikke være større end 60 m2, og øvrige
småbygninger må ikke være større end 40 m2 hver især.
Det er ikke tilladt at opfører carporte i sommerhusområder. Det er muligt at opføre en garage pr. grund. Garage
inklusiv eventuelt integreret skur må maksimalt være på 50 m2.
En garage eller carport må ikke være større end 60 m2 Øvrige småbygninger må ikke være større end 40 m2.
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4.1.5 Sommerhusbebyggelse må ikke være over 5 meter højt og må ikke være indrettet med mere end en etage
uden udnyttelig tagetage.
Sommerhusbebyggelse, der er forsynet med stråtag må være op til 6,5 meter højt.
4.1.6 Som udgangspunkt må der ikke terrænreguleres mere end +/- ½ meter og ikke nærmere skel end 1,0
meter. Ved byggeri og terrænregulering, skal det naturlige terræn/landskab respekteres mest muligt og byggeri
skal underordne sig landskabet. Nogle steder er landskabet meget kupperet, og der kan være behov for at
regulere mere for at kunne indplacere et byggeri. Det naturlige terræn skal dog altid være udgangspunktet og
fastholdes i størst muligt omfang under hensyntagen til at muliggøre et byggeri.
Vedr. jordbalance se retningslinje 2.1.11 i klimakapitlet.
4.1.7 Der skal være en biofaktor på 0,7 i sommerhusområder, dog på 0,8 i sommerhusområder med særlige
naturværdier.
Biofaktoren beregnes som angivet i bilag 1.
4.1.8 Parkering skal ske på ubefæstede arealer, eller græsarmering. Der kan etableres fast belægning i carporte
og garager.
4.1.9 Veje der i dag er etableret i grus, skal vedblive at være det.
4.1.10 Det skal sikres, at kulturhistoriske og miljømæssige kvaliteter i et område bevares. På samme måde skal
særligt karakteristiske bebyggelser sikres.
Ved nybyggeri, ændringer af bygninger og facader skal byggeriet tilpasses området. Alternativt kan et større
byggeri have sin egen særegne stil. For ældre bygninger skal enhver ændring af bygningens udseende være
med respekt for bygningens oprindelige udseende, opdeling og konstruktion.
Bygninger, der er erklæret bevaringsværdige i en lokalplan eller kommuneplan må ikke ombygges udvendigt
eller rives ned uden særlig tilladelse fra Byrådet.
Bevaringsværdige kulturmiljøer og bygninger er beskrevet i rammerne for de enkelte områder.
4.1.11 Der må generelt ikke være erhverv i sommerhusområder. Undtaget er liberalt erhverv jf. afsnit om erhverv
i boligområder, idet indehaver af erhvervet dog skal være lovligt helårstilmeldt på adressen. Kravene for
boligområder er skærpet, idet ejendommen ikke må skifte karakter, det vil sige, at der f.eks. ikke må skiltes
eller være ansatte.
4.1.12 Ved lokalplanlægning af I sommerhusområderne skal der tages særligt hensyn til områdernes
rekreative værdier.
Karakteristiske træk og sammenhænge skal søges bevaret og styrket. Det er for eksempel en særlig
skovkarakter, bygningsmæssige værdier, åbninger i landskabet, markante bakker, skrænter, slugter med mere.
4.1.13 Der skal sikres stiforbindelser i sommerhusområderne, da områderne også har rekreative værdier for
andre end dem, der bor der. Det er for eksempel stier fra baglandet til Kattegat og Roskilde Fjord, stier til
udsigtspunkter, stier til og gennem særlige naturområder og så videre.
4.1.14 Det skal sikres, at privat udvendig belysning i sommerhusområder vælges og placeres, så den ikke giver
gener er genegivende i forhold til naboer og så det passer ind i områdets naturlige karakter. Der må alene
opsættes belysning i forbindelse med parkeringsarealer samt ved gangarealet til sommerhusets
hovedindgang.
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4.1.15 I sommerhusområder skal graden af befæstede arealer udgøre så lille et areal som muligt 30-50 m2
afhængigt af områdets karakter og grundens størrelse.
4.1.16 Der må ikke skiltes på bygninger og grunde i sommerhusområderne.
4.1.17 I sommerhusområder må der ikke hensættes containere, skurvogne eller både med en længde på over 6,0
meter eller en højde på over 2,5 meter inklusiv et eventuelt stativ, uindregistrerede køretøjer herunder biler og
campingvogne, ombyggede containere og ombyggede skurvogne. Der må ikke foretages udendørs oplag,
herunder affald, møbler, hvidevarer, byggematerialer og lignende - med mindre det vurderes at være af
underordnet betydning. Mindre oplag af haveaffald og kortvarige oplag af byggematerialer i forbindelse med
byggeri er dog tilladt.
I alle områder kan for eksempel en uindregistreret bil dog henstilles i en helt lukket garage, så den ikke kan ses
udefra.
4.1.18 Der må ikke opstilles fritstående master i sommerhusområder, som for eksempel antenne-, parabol-,
mølle-, og lysmaster. Undtaget er dog master til fællesantenner og mobilantenner.
4.1.19 I skel mod vej, sti og naboer må der kun hegnes med levende hegn, som dog må støttes af åbne lave
trådhegn. Faste hegn må kun opstilles som læhegn internt på grundene - for eksempel omkring en terrasse og
skal holdes mindst 2,5 meter fra skel. Der kan dog undtages, hvor et sommerhusområde ligger ud til en stærkt
tra keret vej/ betydende gennemfartsvej.
4.1.20 I sommerhusområder med særlige naturværdier gælder desuden følgende forhold:
- Den dominerende beplantning skal bestå af planter, der er almindelige i området, eller som kan nde
naturligt indpas. Beplantningen på den enkelte grund skal, så vidt det er muligt, have samme karakter som
beplantningen i området i øvrigt.
- Materialer, der anvendes til byggeri og andre anlæg, skal være domineret af naturmaterialer såsom træ, skifer,
tegl, granit eller lignende. Der tillades ikke brug af re ekterende tagmaterialer. Stål, store glaspartier, beton og
lignende må således kun anvendes som sekundære materialer. Farvevalget i disse områder skal være en del af
jordfarveskalaen samt sort.
- Alt byggeri , også småbygninger, skal placeres mindst 5,0 meter fra skel mod vej og sti. På ejendomme over
2.500 m2 tillige også 5,0 meter fra skel mod nabo.
Energikilder
4.1.21 Solfanger- og solcelleanlæg skal være antire eksbehandlede eller på anden måde sikret mest muligt
mod re eksion og genskin. Sådanne anlæg skal være sorte eller mørkegrå, og rammer skal være i samme
farve som solcellerne, eller hele anlægget kan udføres i farver, der er tilpasset det eksisterende tag. Solceller og
solfangere skal placeres umiddelbart over og i plan med facader og tag ader og må ikke rager ud over disse.
Ved bevaringsværdige bygninger må der som udgangspunkt ikke opsættes sådanne anlæg, mens der i særligt
følsomme områder skal tages særlige hensyn, eventuelt være forbud mod sådanne anlæg.
4.1.22 Varmepumper og lignende skal placeres på facaderne, så de er mest muligt skjult i forhold til det
offentlige rum og tilpasses facadernes farve og materiale mest muligt. Ved bevaringsværdige bygninger samt i
særligt følsomme områder skal der tages særlige hensyn, eventuelt være forbud mod sådanne anlæg.
Varmepumper skal placeres så eventuelle støjgener genere naboer mindst muligt.
4.1.23 Husstandsvindmøller, minimøller og lignende må ikke opsættes på bevaringsværdige ejendomme samt
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i følsomme områder, herunder særligt værdifulde sommerhusområder. I øvrige områder må sådanne møller
kun opsættes, hvis de overholder gældende støjkrav og ikke fremstår som et markant teknisk anlæg.
Kort 4.1 - retningslinjer
Kort 4.1 Sommerhusområder

Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Planloven
Udpegningsgrundlag
Der er ikke ændret i udpegningsgrundlaget i forhold til Kommuneplan 2009 og 2013.
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Kolonihaver
Byrådet vil
- bevare kolonihaveområderne som et typisk dansk kulturmiljø.
Redegørelse
Kolonihaver er en dansk tradition, der går tilbage til 1880erne hvor de første kolonihaver blev oprettet i Aalborg.
Dengang var kolonihaven dels et fristed for arbejderfamilierne fra de tætte indre bykvarterer. Dels opfyldte
haverne nogle økonomiske formål som nyttehaver, hvor der især i arbejdsløsheds- og krisetider dyrkedes
vigtige tilskud til lønnen og kosten. Kolonihaverne har siden bredt sig til resten af landet og giver også i dag
mulighed for, at beboere i etageboliger kan få en have til rekreation og beskæftigelse i fritiden.
I Halsnæs Kommune ndes kolonihaveområder ved Brederød (Møllehaverne), Torup og Højbjerg (Omegnens
Fritidshaveforening). Alle områderne er varige kolonihaveområder. Alle tre kolonihaveområder er
overnatningshaver med mulighed for overnatning i sommerhalvåret. Kolonihaver kan enten være
overnatningshaver med mulighed for at opføre et mindre hus til overnatning eller daghaver, som er nyttehaver
og lignende, hvor der kun er mulighed for at opføre et redskabsskur på den enkelte havelod.
Folketinget vedtog i 2001 en lov om kolonihaver. Formålet med loven er at sikre, at kolonihaverne fortsat kan
være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation. I medfør af loven blev alle kolonihaver i
Danmark varige pr. 1. november 2001 med mindre ejeren havde meddelt Miljøministeriet, at området ikke
ønskedes varigt. Det betyder at et kolonihaveområde kun kan nedlægges efter tilladelse fra kommunen og kun
hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at nedlægge kolonihaveområdet. Ved
nedlæggelse af et kolonihaveområde skal der oprettes et nyt som erstatning for det gamle.
I forbindelse med loven om kolonihaver blev Planloven også ændret så kommunerne nu har pligt til at
udlægge arealer til kolonihaver i et antal og med en placering, der er i overensstemmelse med
bebyggelsesforholdene og mulighederne for at udlægge kolonihaveområder i kommunen.

95

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

I Halsnæs Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og også mange af kommunes tæt/lav områder har
haver. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at udlægge nye områder.
Her kan du læse mere
- Lov om kolonihaver, lovbekendtgørelse nr. 790 af 21/06/2007
- Lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom
til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven) lov nr. 535 af 24/06/2005
- By- og landskabsstyrelsens hjemmeside
www.blst.dk/landsplan/feriefritid/kolonihaver
Retningslinjer
4.2.1 Kolonihaver omfatter overnatningshaver og daghaver (nyttehaver o.l.). Det fremgår af
retniningslinjekortet, hvor der er udlagt arealer til kolonihaver.
4.2.2 Kolonihaveområderne indgår i kommunens grønne struktur med fællesarealer og stier, som kan benyttes
af offentligheden.
4.2.3 Ved anlæggelse af nye overnatningshaver skal der laves en samlet vurdering af området, for eksempel i
forhold til behov, landskabelig vurdering med videre Udlæg af nye arealer kræver udarbejdelse af
kommuneplantillæg.
4.2.4 Der kan ikke planlægges for nye kolonihaver med havelodder større end 400 m2. Det skal ved
lokalplanlægningen sikres, at kolonihaverne ikke anvendes til helårsbeboelse.
4.2.5 For kolonihavehuse på nye kolonihavelodder må det bebyggede areal ikke overstige 40 m2 + 50 cm
tagudhæng til alle sider. Ud over dette må der opføres en småbygning på op til 10 m2.
Kort 4.2 - retningslinjer
Kort 4.2 Kolonihaver
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for kolonihaver er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, nr. 9 og § 11c.
Udpegningsgrundlag
Der er ikke udpeget konkrete arealer til kolonihaver i Kommuneplan 2021. Halsnæs Kommune ligger i område
C, hvor kommunerne skal planlægge for et antal overnatningshaver svarende til bebyggelsesforholdene. I
Halsnæs Kommune er ca. 88 % af alle boliger parcelhuse og også mange af kommunes tæt/lav områder har
haver. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt at udlægge nye områder.

Friluftsformål
Byrådet vil
- sikre gode rammer til friluftsaktiviteter og adgang til rekreative områder for kommunens borgere og
besøgende ved at:

- arbejde for at det åbne land tilbyder adgangs- og oplevelsesmuligheder for både det organiserede og det
almene (uorganiserede) friluftsliv med hovedvægt på det almene friluftsliv
- arbejde for let adgang fra byområderne til det åbne land for at sikre gode muligheder for oplevelser og motion
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i hverdagen
- arbejde for udbygning af stinettet, så der skabes forbindelse til natur- og kulturoplevelser i det åbne land
- arbejde for at forbedre kystens rekreative værdier og forbedre tilgængeligheden til kysten
- arbejde for, at friluftsområderne så vidt muligt friholdes for og beskyttes mod støj og lugt af hensyn til den
rekreative oplevelse
- arbejde for at sikre en meget god eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved
Hundested, hvor de gode og attraktive badestrande ligger.
Redegørelse
Regionale og lokale friluftsområder
Det åbne land har i sin helhed en stor rekreativ værdi. Det er særligt de tilbageværende grønne, ubebyggede
områder nærmest kysterne, der har stor værdi for befolkningen i hele Hovedstadsområdet. Disse områder er
derfor udpeget som regionale friluftsområder. I Halsnæs Kommune drejer det sig om kystkilerne langs
Roskilde Fjord og Kattegats kyst.
Kommunens borgere bruger naturligvis i høj grad også de regionale friluftsområder langs kysten til
friluftsaktiviteter, men det åbne land i umiddelbar nærhed af boligområderne har en meget stor betydning for
hverdagens friluftsliv. Det kan f.eks. være den daglige løbetur eller gåtur med hunden. Det er derfor af stor
betydning, at der er god adgang fra boligområderne og sommerhusområderne til det åbne land, og at større
anlæg til det organiserede fritidsliv (f.eks. boldbaner og andre idrætsanlæg) ikke spærrer for adgangen til at
komme ud i det åbne land. En mulighed for at etablere adgangsmuligheder i det åbne lande er ved etablering af
"Spor i landskabet" eller lignende projekter i samarbejde med lodsejerne.
Typer af friluftsaktiviteter
Det er vigtigt for befolkningens sundhed, at der er gode muligheder for et aktivt og alsidigt friluftsliv. Det kan
for eksempel være en tur til stranden eller i skoven, en kanotur med børnene, en løbetur i det nærmeste grønne
område eller bare nydelsen af stilheden, naturen og landskabet. Alt sammen eksempler på uorganiserede
frilufts-aktiviteter, der ikke kræver store anlæg, men som er med til at sikre god livskvalitet for borgerne. Der er
også en anden mere sportsbetonet side af friluftslivet, der kræver større anlæg. Det gælder for eksempel
golfbaner, støjende motor- eller yvesport, rideanlæg, spejderhytter, jagthytter, friluftsscener, boldbaner,
campingpladser, feriecentre, vandrehjem, besøgsgårde, middelalderlandsbyer, sommerlande med mere.
Formålet med retningslinjerne for friluftsformål er at sikre et bredt udbud af rekreative muligheder.
Turismeovervejelser
Da stort set hele Halsnæs Kommune ligger inden for kystnærheds-zonen, skal eventuelle nye ferie- og
fritidsanlæg i kystnærhedszonen lokaliseres på baggrund af samlede turismeovervejelser og kun i forbindelse
med eksisterende bysamfund.
Lokaliseringsområder for fritidsanlæg
Halsnæs Kommune ønsker at samle frilufts- og fritidsaktiviteter inden for nogle særlige områder, hvor der
allerede er en samling af fritidsaktiviteter. Udpegningen af områderne foregår fortrinsvis ved udarbejdelse af
kommuneplantillæg i de kommende år.
Auderødlejren ligger på Arrenæs, der allerede i dag har stor rekreativ betydning. I Auderødlejren ndes mange
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eksisterende anlæg, herunder svømmehal og havn. Lejren ligger i umiddelbar tilknytning til Auderød Skov og
et lokalplanlagt areal til golfbane. Auderødlejren ligger endvidere indenfor nationalparken 'Kongernes
Nordsjælland' og Arresøstien er planlagt til at gå gennem området. Området vurderes til potentielt at kunne
rumme friluftsanlæg, hvis interesse rækker ud over kommunen. De rekreative tilbud, der tænkes placeret i
lejren skal kunne rummes indenfor den eksisterende bygningsmasse, og på den måde vil 'anlægget' tage
størst muligt hensyn til de mange natur- og landskabsinteresser, der er på Arrenæs. Der skal samtidig være
mulighed for at anvende arealet til de aktiviteter, der gives mulighed for i Landsplandirektivet og lokalplanen
for en genanvendelse af Auderødlejren.
Det store oplevelsesområde ved Frederiksværk Lystbådehavn, det tidligere affaldsdeponi, er efter endt
lossepladsaktivitet overgået til rekreative formål. Området ligger mellem lystbådehavnen og byen og er derfor
vigtigt i forhold til at skabe forbindelse mellem bymidten og havnen. Afhængig af hvilken koncentration af
fritidsaktiviteter, der ønskes i området, kan det overvejes om området skal udpeges som lokaliseringsområde
for friluftsanlæg. Dette fastlægges i et kommuneplantillæg.
Der har tidligere været et ønske om at udpege et område ved Ullerup Skov som lokaliseringsområde for
fritidsformål. Dette kan evt. fastlægges i et kommuneplantillæg.
Det kan også overvejes om området omkring Hundestedhallen indeholder så mange fritidstilbud, at det vil
kunne blive relevant at udpege det område som lokaliseringsområde for fritidsformål.
Uforstyrrede landskaber
Større sammenhængende landskaber, herunder uforstyrrede landskaber, skal beskyttes, og det skal så vidt
muligt undgås at placere nye større tekniske anlæg både i og tæt på sådanne områder.
Der udpeges ingen uforstyrrede landskaber i Kommuneplan 2021, da der i Halsnæs Kommune er udpeget
mange værdifulde landskaber og en stor del af disse er forholdsvis uforstyrrede af tekniske anlæg og lignende,
og der er derfor mange steder i Halsnæs Kommune, hvor man kan opleve uforstyrrede landskaber.
Der er her god mulighed for at opleve stilhed som en modvægt til dagliglivets stress i byerne. Truslen mod de
uforstyrrede landskaber i Halsnæs Kommune vurderes at være meget lav, da områderne ofte er omfattet af
andre beskyttelser, herunder Natura 2000 beskyttelse.
Af oplagte steder, hvor man kan opleve stilhed - eller uforstyrrethed - er den østlige side af Arrenæs, Melby
Overdrev, Asserbo Plantage og en række mindre steder andre områder i kommunen.
Retningslinjer
4.3.2 I de regionale friluftsområder skal der i forbindelse med etablering af intensivt husdyrhold, der kræver
vurdering af virkninger på miljøet (VVM), foretages en konkret vurdering af konsekvenserne for
friluftsinteresserne. Det skal ved den konkrete afgørelse om tilladelse eller fastsættelse af konkrete
tilladelsesvilkår sikres, at virksomheden ikke er til gene for den rekreative oplevelse og benyttelse af
områderne.
4.3.3 Kystkilerne skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige
formål, samt anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af
områderne til almene, rekreative formål.
4.3.4 Åbne, ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområder, der er udlagt som kystkiler, skal friholdes for
by- og sommerhusbebyggelse.
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4.3.5 Befolkningens adgang til kysterne og kystkilerne skal opretholdes og forbedres f.eks. ved opkøb af arealer
og anlæg af stier og etablering af rekreative støttepunkter.
4.3.6 Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for regionale friluftsanlæg.
4.3.7 Udenfor de udpegede lokaliseringsområder kan der etableres mindre anlæg til det almene friluftsliv og
tillades begrænset udvidelse af eksisterende friluftsanlæg, hvis det efter en konkret vurdering ikke er i
kon ikt med de øvrige kommuneplaninteresser.
4.3.8 I landområdet udenfor de regionale friluftsområder kan der planlægges for lokale friluftsområder i en
bynær zone omkring Hundested og Frederiksværk. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til
overvejende almene ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg
til stinettet.
Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af 1 km fra
byranden. Andre områder kan medtages, hvis de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og er placeret
der, hvor stinettet er tæt. På den måde kan de naturligt knyttes til byområderne og indgå i den landskabelige
helhed.
4.3.9 Som en forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til friluftsformål skal der
gennemføres en samlet planlægning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdierne og andre
kommuneplanmæssige interesser.
Samtidig skal planlægningen sikre en klar grænse mellem by og land og samlet konkretisere placeringen af
nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fastholdes.
Friluftsanlæg i det åbne land
4.3.10 Friluftsanlæg, der af areal- eller miljømæssige grunde ikke kan placeres i byen, kan placeres i
landområdet uden for kystkilerne under hensyntagen til landskabs-, natur- og kulturværdierne i det åbne
land.
4.3.11 Friluftsanlæg skal så vidt muligt anvendes til ere forskellige friluftsaktiviteter og være offentligt
tilgængelige. Ved indpasning af friluftsanlæg i landområdet skal støj, belysning, bygninger og anlæg
begrænses og udformes med hensyntagen til omgivelserne.
4.3.12 Der kan etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet ved oplevelsesmuligheder i de regionale
friluftsområder, langs kysten og i det øvrige åbne land og i byerne, når det efter en konkret vurdering ikke
skader landskabs-, kultur- eller naturværdierne. Rekreative støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er
god stiadgang. De kan indrettes i eksisterende bygninger eller knyttes til eksisterende friluftskultur- eller
overnatningsanlæg i landområdet. I rekreative støttepunkter kan der etableres begrænsede anlæg, der støtter
det almene friluftsliv.
4.3.13 Naturskoler, fritidscentre, besøgsgårde og museer tilknyttet det åbne land kan etableres i eksisterende
bygninger i det åbne land, når anvendelsen efter en konkret vurdering ikke skader beskyttelsesinteresserne.
Visse kombinerede frilufts- og erhvervsaktiviteter vil ifølge Planloven kunne etableres i over ødiggjorte
landbrugsbygninger.
4.3.14 I kystkiler, internationale beskyttelsesområder, skovområder, lavbundsområder og ikke-udgravede
råstofområder kan der ikke etableres nye golfbaner, rideanlæg eller andre større landskabeligt indgribende
areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg, og eksisterende anlæg kan ikke udvides.
4.3.15 I interesseområder for værdifulde landskaber, kulturhistorie, geologi eller biologi kan nye golfbaner og
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andre arealkrævende friluftsanlæg anlægges/udvides under forudsætning af, at landskabs-, natur- og
kulturværdierne ikke forringes.
4.3.16 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og
eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at der ikke udføres tiltag, der kan
forurene grundvandet, samt at anlægget ikke sprøjtes eller gødskes.
4.3.18 Golfbaner, rideanlæg og andre arealkrævende anlæg med bygninger skal overalt tilpasses landskab og
beplantning. Terrænregulering må kun nde sted i begrænset omfang, med mindre anlægget indrettes i
efterbehandlede råstofgrave. Anlæg, bygninger og udenomsarealer skal i videst muligt omfang være offentlig
tilgængelige. Bygninger og parkeringsanlæg skal holdes samlet og knyttes til eksisterende bygninger, hvis det
ikke strider mod landskabshensyn eller medfører væsentlige støj- eller tra kgener. Der må ikke indrettes
kunstig belysning, bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering. Anlæggets drift må ikke forringe
grundvandskvaliteten. Golfbaner, der ligger inden for kildepladszoner og nitratfølsomme områder, skal drives
miljøvenligt, hvilket betyder, at banerne etableres og drives med et minimalt forbrug af gødning og pesticider.
Vanding skal så vidt muligt ske ved brug af over ade- eller genbrugsvand.
Friluftsanlæg ved kyst og søer
4.3.19 Der kan etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet med bl.a. primitive teltpladser og anløbsbroer
for kanoer og kajakker langs kysten, ved søer og fjorde, hvor det efter en konkret vurdering ikke skader
beskyttelsesinteresserne. I Roskilde Fjord, Isefjord og Arresø kan rekreative støttepunkter for friluftslivet
etableres med landingspladser og udlejning af kano og kajak, hvor det efter et konkret skøn vurderes ikke at
skade beskyttelsesinteresserne. Etablering af rekreative støttepunkter skal også tage hensyn til Natura2000planerne og må ikke udvikle sig til egentlige lystbådehavne.
4.3.20 Der kan generelt etableres nye badestrande langs kyster, såfremt det er foreneligt med
beskyttelsesinteresserne og andre planlægningsmæssige interesser. På eksisterende og nye badestrande kan
der etableres rekreative støttepunkter for friluftslivet med mindre service bygninger til betjening af
badegæsterne.
4.3.21 Der må ikke etableres nye overløb til kyststrækninger eller søer, som er badevandsområder. Ligesom der
ikke må etableres overløb til søer, der anvendes til vandindvinding. Der må som udgangspunkt ikke etableres
nye udledninger indenfor en afstand af 2 km fra badevandsområder.
4.3.22 Der fastsættes bestemmelser om sejlads i regulativerne for de enkelte vandløb og søer.
4.3.23 Nye lystbådehavne kan etableres på lokaliteter vist på kort 4.3.1. Øvrige nye lystbådehavne og større
havneudvidelser forudsætter, at der redegøres for turismemæssige forhold og udarbejdes kommuneplantillæg.
Der gives generelt mulighed for at indrette lystbådefaciliteter i ledigblevne tra khavneområder, der ligger i
byzone.
Kulturelle anlæg, forlystelser og overnatning
4.3.24 Over ødiggjorte landbrugsbygninger, der ikke ligger i kystkiler, kan efter en konkret vurdering indrettes
med indtil 10 værelser/ferielejligheder på hver maksimalt 40 m2.
4.3.25 Primitive teltpladser kan etableres, hvor de efter en konkret vurdering ikke skader landskabs-, kultureller naturværdierne i det åbne land. Eksisterende campingpladser fremgår af retningslinjekortet. Etablering af
nye campingpladser og større udvidelser af eksisterende pladser kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.
4.3.26 Vandrehjem kan indrettes i eksisterende bygninger i landområdet, såfremt det ikke forringer
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landskabs-, natur- og kulturværdierne.
4.3.27 Auderødlejren udpeges som lokaliseringsområde for regionale friluftsanlæg, herunder feriecenter.
Feriecentre kan medføre at der udarbejde kommuneplantillæg med VVM redegørelse.
4.3.28 Kulturelle anlæg som museer med tilknytning til det åbne land, naturskoler mv. kan indrettes i det
særlige lokaliseringsområde i Auderødlejren.
4.3.29 Placering af forlystelser, sommerlande, badelande, dyreparker o.l., kræver, at der udarbejdes
kommuneplantillæg.
Mindre anlæg af lokal betydning kan efter konkret vurdering tillades indrettet i eksisterende bygninger.
Badevand
4.3.30 Der udpeges strækninger med badevand langs kysterne mod Kattegat, Issefjord og Roskilde Fjord i
henhold til kort 4.3.1. I alt 11 strækninger. Se også kapitel 7.4.
Kort 4.3 - retningslinjer
Kort 4.3 Friluftsformål

Se kortet i stort format
Lystbådehavne
I Halsnæs Kommune er der følgende lystbådehavne pr. 1.3.2017
Hundested Lystbådehavn
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Ca. 200 eksisterende bådepladser i den ældre del af havnen og cirka 200 eksisterende pladser i den nyere del af
havnen
Lynæs Lystbådehavn
450 bådpladser
Frederiksværk Lystbådehavn
400 bådpladser, udvidelsesmulighed på 400 pladser
Lystbådehavnen i Frederiksværk og lystbådehavnen i Lynæs kan udvides i overensstemmelse med gældende
lokalplaner.
Liseleje Havn A.M.B.A. arbejder for at få placeret en lystbådehavn i Liseleje. Et evt. nyt havneanlæg i Liseleje
afventer en videre planlægning og medtages derfor ikke i Kommuneplan 2017.
Campingpladser
I Halsnæs Kommune er der følgende campingpladser pr. 1.1.2017
Frederiksværk Camping
102 campingenheder
Bokildegård ved Melby
140 campingenheder
Sølager Strand Camping
150 campingenheder
Rosenholm Camping ved Amagerhuse
223 campingenheder
Byaasgård Camping
290 campingenheder
Lynæs Camping
145 campingenheder
Golfbaner
I Halsnæs Kommune er der følgende golfbaner pr. 1.3.2017
Asserbo Golfbane
18 huller
Desuden er der kommune- og lokalplanlagt en golfbane på Arrenæs, der ikke er etableret.
Badevand
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Der er et krav om at Kommuneplan 2021 skal indeholde retningslinjer for den rekreative anvendelse af
vandløb, søer og kystvande såsom badning, sejlads og skeri. I Halsnæs Kommune tilstræber vi en meget god
eller god badevandsstandard langs Nordkysten og ind i fjorden ved Hundested, hvor de gode og attraktive
badestrande ligger. Samtidig tilstræbes en god eller acceptabel badevandsstandard langs fjorden i øvrigt, hvor
badestrandene ikke er helt så attraktive. Badning er ikke muligt i åerne, kanalen og i Arresø. På længere sigt
arbejdes mod bedre forhold, så badning kan blive mulig nogle af disse steder.
Lovgrundlag
Retningslinjerne for friluftsliv er fastsat i medfør af
Planlovens § 11a stk. 1 nr.9 og nr. 15 samt § 11e, stk. 1 nr. 3
Udpegningsgrundlag
De regionale friluftsområder (kystkiler) er overført uændret fra Kommuneplan 2009 og 2013.
Auderødlejren er udpeget som lokaliseringsområde for friluftsanlæg, der kendetegnes ved at være et område
med en koncentration af friluftstilbud.

Turisme
Byrådet vil
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- sikre at turismen i Halsnæs Kommunes har rum til at udvikle sig blandt andet gennem at arbejde med nogle
fokusområder for udviklingen, med nogle stedbundne funktioner, attraktioner og tiltag samt ved at sikre en
sammenhæng mellem overnatningsmuligheder, aktiviteter og attraktioner. Et vigtigt element i områdets
attraktion, som kan bruges til at understøtte forskellige tiltag, er områdets meget afvekslende natur.
Redegørelse
Langt det meste af det turistmæssige udviklingspotentiale ligger inden for eksisterende byområder, havne og
turistfaciliteter. Derfor vil planlægningen primært have lokal karakter inden for lokalplanlægning. Når vi laver
turismemæssige overvejsler, ser vi udviklingspotentialerne i en sammenhæng og udstikker de overordnede
rammer for den fremtidige udvikling.
De langsigtede mål for turismen i Halsnæs Kommune er at udvikle erhvervet, så der er oplevelser og aktiviteter
hele året rundt. Der vil dog naturligt være særligt fokus på sommer turismen og de udendørs aktiviteter og
oplevelser.
Overnatningspotentialet skal udvikles, så det understøtter turismen, særligt med fokus på sommerhusene,
campingpladserne og den private nære overnatning på B&B og pensionater.
I Halsnæs Kommune er turisme en vigtig og voksende del af det samlede erhvervsliv, og en fortsat udvikling af
turismen står højt på den kommunale dagsorden. Byrådet ønsker at understøtte turismens vækst, og sikre
gode rammebetingelser for turisterhvervets udviklingsmuligheder. Byrådet ønsker derigennem at skabe
økonomisk vækst og nye arbejdspladser via innovation, produktudvikling og samarbejde både lokalt,
regionalt og nationalt.
Byrådet ønsker at udnytte turismens samspil og synergi med kommunens andre indsatser indenfor, kultur,
fritid og friluftsliv, og udnytte sammenhængen mellem udvikling af turisme, oplevelsesprodukter og øget
bosætning.
I foråret 2016 vedtog Byrådet ”Halsnæs Vision 2030 - Oplev det rå og autentiske Halsnæs”. Visionen bygger på
vores styrker og er retningen for Halsnæs’ udvikling de næste 15 år. Målet er:
I 2030 har Halsnæs en rigdom på oplevelser hele året, så det altid er sæson for gode aktiviteter.
I 2030 står vi sammen om at skabe gode fælles oplevelser og attraktive rammer for at leve og bo i Halsnæs
Kommune.
I 2030 er Halsnæs kendt for de nærværende, rå og autentiske oplevelser, der kommer særligt til udtryk gennem
aktiviteter i naturen og på vandet, kunst og kultur, lokale fællesskaber og håndværk.
Halsnæs Kommune har mange naturressourcer både til lands og til vands, som kan udvikles og bruges til
aktiviteter hele året og være med til at styrke Halsnæs Kommune som turistmål.
De rå og autentiske oplevelser og det lokale islæt præget af lokale produkter, lokal hygge og nærhed skal være
centrale dele i kommunens turismeimage.
Turismen udvikles blandt andet i samarbejde med VisitNordsjælland og de øvrige nordsjællandske
kommuner, hvor en række projekter er med til at understøtte Halsnæs Kommunes målsætninger.

Områder med særlige potentialer
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I arbejdet med at udvikle turismeerhvervet i Halsnæs Kommune er der re områder, der vurderes at have et
særligt potentiale, og som derfor vil få et særligt fokus.
Lynæs Havn og kystområdet umiddelbart omkring havnen
Hundested Havn og den bynære strand Trekanten
Liseleje og badeby-miljøet
Frederiksværk by med Stålsat By, herunder især bymidten, kulturhuset Gjethuset og havnen

Turismevækstspor
For at udvikle turismen i Halsnæs Kommune, er der fokus på fem indsatsområder. Arbejdet med områderne
består dels i at skabe fællesskab blandt aktørerne omkring dem, sætte nogle fælles rammer for dem og om
nødvendigt skabe grundlag for de nødvendige fysiske rammer gennem vores fysiske planlægning.
De fem indsatsområder er:
Natur- og kystturisme
Kulturarv og kulturoplevelser
Udvikling af overnatningstilbud og forøgelse af antal overnatninger
Unikke stedbundne fødevarer
Events
Planlægningen skal sikre de nødvendige fysiske rammer for udviklingen af turismen med udgangspunkt i
disse fem vækstspor.
Natur- og kystturisme
Livet ved kysten står centralt i Halsnæs. Vi har altid udviklet os og vores fysiske miljøer gennem havne,
vandveje, fjord og hav. Vi ønsker, at Halsnæs er kendt som et naturskønt, maritimt område, hvor der er
mulighed for oplevelser i og omkring hav, sø, fjorde og kanaler. Gode strande til rekreativ brug og forbindelser
ind i baglandet, så man kan opleve de landskabelige sammenhænge.
Halsnæs er landskabeligt spændende og indeholder stort set alle de danske naturtyper i rå og uspolerede
mængder. Naturplejen prioriteres højt på mange af de store, smukke naturarealer, hvoraf en del indgår i
Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Mange af områderne er offentligt tilgængelige og ligger tæt på byog sommerhusområder.
De meget afvekslende naturoplevelser giver en enestående platform til at udvikle en aktiv naturturisme med
en vifte af outdoor- og friluftsaktiviteter. Der vil fortsat blive sat fokus på indsatsen for at tilgængeliggøre og
formidle naturen.
Kulturarv og kulturoplevelser
Halsnæs Kommune's to store byer – Frederiksværk og Hundested – er yngre købstæder med rod i lokale
aktiviteter, og de har derfor en rig kulturhistorie. Frederiksværk er den eneste købstad i Danmark, der er
opstået omkring en industriproduktion, og Frederiksværk er blandt andet derfor udpeget som nationalt
industriminde. Industrihistorien er synlig mange steder i byen i form af bygninger, anlæg og byens struktur.
Stålsat By er et byudviklingsprojekt, der spejler byens historie og stolthed samtidig med, at den tilfører nye
mødesteder og bevægelsesmuligheder og skaber bedre rammer for handelslivet. Kulturarven er vigtig i
formidlingen af Frederiksværk by og de oplevelser, der skabes i byen.
Der ndes også andre kulturmiljøer i kommunen. Flere af disse understøtter turistmæssige oplevelser, f.eks.
Liseleje, Kikhavn og Lynæs. Vi understøtter kulturmiljøerne og attraktionerne i områderne og søger at bevare
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deres autenticitet og mangfoldighed.
Hundested er opstået omkring en skerihavn, som i mange år var omdrejningspunktet for byen og byens liv. I
dag har havnen udviklet sig i andre retninger, og skeri betyder mindre end tidligere, om end det stadig er
meget synligt. Havnen er stadig Hundesteds omdrejningspunkt, men i dag også som en meget attraktiv
kulturhavn med en lang række kunsthåndværk, restauranter og andre kulturoplevelser.
Udvikling af overnatningstilbud
Der er i Halsnæs Kommune et ønske om at skabe vækst på turismeområdet ved, at antallet af overnatninger
stiger.
Halsnæs Kommune ønsker at der arbejdes med at udvikle overnatningsmuligheder, som knytter sig til de
lokale attraktioner og steder. Det kan f.eks. være overnatningsmuligheder i forbindelse med
vandsportsaktiviteterne i Lynæs eller industrikulturmiljøerne i Frederiksværk. Campingpladserne kan spille
en vigtig rolle ved at blive knyttet tættere til de lokale attraktioner og aktiviteter. Andre muligheder er mere
primitive overnatningsfaciliteter, hvor det rå og autentiske Halsnæs og naturen er i fokus.
Endelig er det vigtigt at videreudvikle på det kæmpe potentiale, der er i kommunens cirka 8.500 sommerhuse
gennem privat udlejning og den deraf følgende indtægt for de lokale turismefaciliteter og handlende.
Unikke stedbundne fødevarer
Gennem Spisekammer Halsnæs arbejdes der med at koordinere de lokale fødevareproducenter og derved øge
kendskabet til Halsnæs’ specielle fødevarer. Også mange af de lokale restauranter kan være med til at løfte
dette koncept. Området er ret nyt og under stadig udvikling, men støtter godt op om det lokale og det
autentiske.
Events
Events er et udviklingspotentiale, der er relativt nyt og under stadig udvikling. Målsætningen er at gøre
Halsnæs kendt gennem en række fast tilbagevendende events, som med stor fordel kan tage udgangspunkt i
kommunens værdier – f.eks. løbet Stålmanden, der har inspiration i stålbyen Frederiksværk. Eventsne skal
give mulighed for de lokale turismeaktører og handlende til at gøre sig selv mere kendte og give de mange
tilrejsende til eventsne lyst til at vende tilbage for at se og opleve vores attraktioner og smukke landskab.
Retningslinjer
4.4.1 Nye turismeanlæg skal placeres under hensyntagen til Halsnæs Kommunens natur- og kulturværdier,
idet værdierne gerne må indgå som understøttende element.
4.4.2 Der kan etableres turismeanlæg, som understøtter de bynære kernepunkter i Lynæs, Hundested, Liseleje
og Frederiksværk. Det kan være turistaktiviteter, overnatningsfaciliteter og anlæg til understøttelse af disse
ting.
4.4.3 Campingpladserne kan udvikles med henblik på at understøtte turismen i Halsnæs Kommune - både i de
bynære kernepunkter, men også den mere natur- og landskabsprægede oplevelsesturisme.
4.4.4 udlejning af sommerhuse skal styrkes gennem tiltag i relevante områder. Der kan i den forbindelse
tænkes mindre fælles anlæg i forbindelse med udlejningssommerhuse.
Kort 4.4 Indholdsoversigt
Kort 4.4 Turistlokaliteter
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Se kortet i stort format
Stier
Fuldt optrukne linjer er regionale stier: Nordkyststien (R47) og Fjordstien (R40)
Stiplede linjer er øvrige rekreative stier.
Hotspots - geogra ske udviklingsområder
1. Liseleje Badeby
2. Hundested Kulturhavn
3. Lynæs Vandsportssted
4. Frederiksværk Stålsat By
5. Naturcenter Auderød Havn + Auderødlejren
Overnatning
1. Liseleje pensionat
2. Bokildegård Camping
3. Hundested Kro
4. Rosenholm Camping
5. Lynæs Camping
6. Sølager Camping
7. Byaasgaard Camping
8. Frederiksværk Camping og vandrehjem
9. Frederiksværk Hotel
Havne
1. Hundested Lystbådehavn
2. Lynæs Lystbådehavn
3. Frederiksværk Lystbådehavn

108

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Turisme og attraktioner
1. Kikhavn landsby
2. Knud Rasmussens Hus
3. Hundested Skanse
4. Mellemrummet
5. Lynæs Fort
6. Runddysse
8. Syvhøje, Melby
9. Asserbo Golfbane
10. Kanalerne i Frederiksværk med sluser
11. Arresødal med park og natursti
12. Gjethuset
13. Maglehøj
14. Dronningeholm
15. Naturcenter Auderød Havn
16. Ølsted Grusgrav Naturcenter
17. Økosamfundet Dyssekilde og Torup Bogby
18. Bakkestien
19. Krudtværket
20. Sonnerup Skov og Dragebjerg gravhøje
21. Havtyren naturlegeplads
22. MS Frederikke turbåd
Natur
1. Melby Overdrev og plantagerne
2. Hyllingebjerg – kystskrænt og erosionskyst
3. Spodsbjerg – kystskrænt, udsigtspunkt, fjordindløb
4. Store Karlsminde – kystskrænt, fjordene
5. Arresø – sti i ellemosen, kanalerne
6. Arrenæs – bakkelandskab
7. Rundebakke – kystlandskab og kystnatur
8. Arrenakke Bakke – gammelt kystskrænt og udsigtspunkt
9. Strø Bjerge – istidslandskab
10. Ellinge Strandenge – græssende dyr

Åbent land
Kapitlet Åbent land indeholder en række temaer, der beskriver status og beskyttelsesinteresserne i det åbne
land i Halsnæs.
Temaerne i kapitlet er:
1. Værdifulde landskaber, der handler om de overordnede karakteristiske landskabstræk og typer.
2. Kulturhistorie, der handler om de interessante kulturmiljøer i såvel landskabet som i bebyggelserne.
3. Geologi, der handler om de geologiske interessante områder i Halsnæs.
4. Biologi, er udgået og optaget fuldt i Grønt Danmarkskort.
5. Grønt Danmarkskort, der handler om de særligt værdifulde og meget artsrige naturområder, som samtidig sikrer
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sammenhængen mellem naturområder.
6. Skovrejsning, der handler om de områder, hvor der ønskes ny skov, og de områder hvor der er af forskellige
årsager ikke ønskes ny skov.
7. Jordbrug, der handler om de områder, der er særligt velegnede landbrugsområder, og dem der er særligt følsomme.
8. Råstoffer, der handler om de områder, der er udlagt til råsto ndvinding og hvordan de skal behandles efter endt
indvinding.
9. Kystnærhedszonen, der handler om mulighederne for at etablere fritidsanlæg i de kystnære områder samt de
forskellige beskyttelsesinteresser, der er i området.

Værdifulde Landskaber
Byrådet vil
- arbejde for at sikre og formidle områdets værdifulde landskaber, for eksempel kommunens kystskrænter,
strandenge, randmorænen på Arrenæs samt Nordsjællands største sammenhængende hede - Melby Overdrev
Redegørelse
Værdifulde landskaber omfatter særlige egnskarakteristiske landskaber, som er upåvirkede af indgreb.
Værdierne i landskabet knytter sig til forskellige landskabelige elementer som for eksempel terrænformer,
naturområder og kulturelementer. Det er vigtigt både at bevare de enkelte landskabers særlige karakteristika
og bevare mange forskellige landskabstyper, så der er variation i oplevelsesmulighederne.
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Mange terrænformer er dannet i forbindelse med den sidste istid, hvor isen har formet landskabet så terrænet
nogle steder er stærkt kuperet, andre steder er småbakket og enkelte steder er helt adt. Andre terrænformer
skyldes vejr og vind. I Halsnæs Kommune kan man se mange forskellige terrænformer. På Halsnæs ses hævet
havbund og storbakket moræne, landskabet på Arrenæs er domineret af randmoræne, mens området lige nord
for er en ad hævet havbund. Ved Kattegatkysten har havet eroderet kysten, så der dannes stejle klinter og
vinden blæser sandet sammen i klitter og hele Nordkystlinjen fremstår som en ubrudt udligningskyst
orienteret vinkelret på den dominerende vindretning. Ved Roskilde Fjord er kysten fra Frederiksværk til
Havelse Å præget af randmoræner, der visse steder er eroderet, så der er dannet klinter. På sydsiden af
Halsnæs-halvøen, fra Sølager til Frederiksværk, ndes store sammenhængende og veludviklede strandenge.
Til de forskellige terrænformer knytter sig forskellige naturtyper som for eksempel enge, overdrev, heder, moser
og søer. Skove og store søer som for eksempel Arresø er i sig selv markante elementer i landskabet.
Her kan du læse mere
- Landskabsbeskrivelse, Frederiksborg Amt 1992
- Arrenæsplanen, 2018 Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland
- Nationalpark for Kongernes Nordsjælland 2020
Område
Områdernes afgrænsninger refererer til kort 5.1

Se kortet.
Halsnæs
Landskabet veksler mellem stærkt kuperet bakkeland og store jævne lavtliggende områder (Littorina ader).
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Ofte afgrænses de to landskabselementer af stejle skrænter. For at fastholde de landskabelige særpræg er det
vigtigt at friholde de tilbageværende åbne littorina ader og skræntdannelser for bebyggelse, anlæg,
tilplantning og tilgroning, ligesom det er vigtigt at fastholde landsbyernes sluttede præg og afgrænsning mod
det åbne land. Torup Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.
Desuden skal den landskabelige forbindelse mellem kyst og bagland i de få resterende, ubebyggede kiler langs
Kattegatkysten friholdes for bebyggelse og anlæg.
Melby overdrev
Landskabet er domineret af hævet havbund (littorina ade). Området er Nordsjællands største
sammenhængende hedeareal. Skal området særlige landskabelige karakteristika bevares er det vigtigt, at
området friholdes for bebyggelse og anlæg samt tilplantning og tilgroning og at den særlige vegetation sikres
ved naturpleje.
Arrenæs
Landskabet er domineret af en tydelig randmoræne, der danner skarpe kontraster til de helt ade
landskabselementer: Roskilde fjord, Arresø og den nord for liggende ade hævede havbund. For at fastholde
Arrenæs særlige landskab bør de karakteristiske bakker og skræntdannelser friholdes for tekniske anlæg,
bebyggelse og skovrejsning. Landskabskilen fra Thorsbakke til Roskilde Fjord og de åbne landbrugsarealer, der
skråner ned mod Arresø og littorina aden, bør friholdes for bebyggelse, anlæg, tilplantning og tilgroning.
Afgrænsning af Sonnerup landsby bør fastholdes. Vinderød Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør
ind- og udsynet fra kirken fastholdes.
Havelse - Strø Bjerge
Området er et bakket randmorænelandskab, hvor randmorænens bakkeformationer fremstår særligt tydelige
ved Havelse Ås dalsider og langs Roskilde Fjord, hvor randmorænen fremstår som stejle kystklinter. Syd for
Ølsted ndes Strø Bjerge, der er den længste, højeste og bedst bevarede ås i Nordsjælland. For at fastholde det
karakteristiske landskab i Havelse - Strø Bjerge, er det vigtigt at fastholde landsbyernes afgrænsning mod det
åbne land, sikre udsigterne over Roskilde Fjord og de tilbageværende ubebyggede strækninger langs fjorden
for bebyggelse, anlæg og tilplantning. Strø Bjerge er særlig sårbar overfor tilgroning, så det store udsyn over det
åbne land fra åsen fastholdes. Engstrækningen på den hævede havbund langs Havelse Å sikres ved græsning.
Syd for Arresø
Landskabet er karakteriseret ved lavtliggende områder af hævet havbund (littorina ader) med store
mosedannelser som for eksempel Nørremosen, Kregme Mose og Ølsted Mose. Skal det landskabelige særpræg
bevares, er det vigtigt at friholde landbrugsarealerne ved Kregme for bebyggelse, anlæg, tilplantning og
tilgroning, fastholde landsbyernes afgrænsning mod det åbne land og sikre eng- og mosestrækningerne langs
Lyngby Å. Kregme Kirke er et karakteristisk kulturelement. Derfor bør ind- og udsynet fra kirken fastholdes.
Retningslinjer
5.1.1 Indenfor de områder, der er udpeget som værdifulde landskaber, må tilstanden eller arealanvendelsen af
særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres
værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer
af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en
fredning eller lokalplan.
5.1.2 Tilstanden og arealanvendelse i beskyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra
væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at
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tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.
5.1.3 Indenfor de værdifulde landskaber må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og
anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller skeri eller
inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor
beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed
for forbedring af landskabsværdierne.
5.1.4 Indenfor byzone-, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til byzone, kan der planlægges for
ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for områderne. Planlægningen af
disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de landskabelige værdier, som skal prioriteres højt
ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.
5.1.5 Indenfor de værdifulde landskaber, der samtidig er udlagt som graveområder til råsto ndvinding, kan der
gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til
konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råsto ndvinding.
5.1.6 Indenfor de værdifulde landskaber skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under
hensyntagen til områdernes sårbarhed.
5.1.7 I det øvrige landområde udenfor de værdifulde landskaber skal landskabelige helheder i videst muligt
omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper
skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens §3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i
overensstemmelse med Museumsloven.
5.1.8 I de bynære landskaber skal der sikres gode forbindelser fra by- og sommerhusområder til det åbne land
og kysterne. Ligesom der skal sikres en klar adskillelse mellem byområderne og det åbne land.
Kort 5.1 - retningslinjer
Kort 5.1 Værdifulde landskaber
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for værdifulde landskaber er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 15.
Udpegningsgrundlag
Kommuneplan 2017 har fortsat opsplittelsen fra Kommuneplan 2013 for beskyttelsesinteresserne i hhv.
kulturhistorie, landskab, geologi og biologi for at få et mere tydeligt administrationsgrundlag.

Kulturarv
Byrådet vil

- bevare værdifulde kulturspor og kulturmiljøer, så det er muligt at opleve tidligere tiders bosætning, erhverv og
levevilkår og deres sammenhæng med naturgrundlaget. Det gælder for eksempel fortidsminder,
bevaringsværdige landsbyer, skerlejer og bebyggelsesstrukturer, kystkulturen og industrikulturen.

114

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Redegørelse
Både i byerne og i det åbne land er der en righoldig kulturarv, der kan indgå som strategisk element i den
kommunale planlægning. Kulturarven er en ressource, der kan medvirke positivt til at fremme bosætning,
erhvervsudvikling og turisme.
Begrebet kulturarv deles ofte i tre kategorier:
Den ytbare kulturarv (for eksempel genstande, der kan indsamles og yttes),
Den faste kulturarv (for eksempel bygninger og kulturmiljøer),
Den immaterielle kulturarv (mere uhåndgribeligt, for eksempel traditioner, udtryk, vaner).
Det er primært den faste kulturarv, der er emnet i den fysiske planlægning, for eksempel fortidsminder,
bygninger og kulturmiljøer, samt kirkerne og deres omgivelser. Men også den immaterielle kulturarv kan være
væsentlig for et områdes identitet og karakteristik. Den faste kulturarv består af følgende:
Fortidsminder
Sten- og jorddiger
Kulturarvsarealer
Bevaringsværdige bygninger
Kulturmiljøer
Kirkerne og deres omgivelser
En kommuneplan skal indeholde retningslinjer, der sikrer de kulturhistoriske bevaringsværdier både i byerne
og i det åbne land.
Det betyder, at vi skal vide, hvilke kulturhistoriske elementer og strukturer, der ndes i vores byer og i det åbne
land.
Kulturmiljøer kan have mange forskellige udtryksformer, f.eks. et skerleje, et industrimiljø, et forsvarsanlæg,
et bykvarter, et marskområde, en herregård med dens bygningsanlæg, jorder og naturområder, en
husmandsudstykning, et dyrkningslandskab, et område med gravhøje med mere.
Kulturarven i det åbne land
Kulturarvsværdier i det åbne land ndes dels i form af en række synlige spor helt fra oldtiden til nyere tid dels
som områder, hvor der med stor sandsynlighed kan gøre fund i jorden. De synlige spor spænder fra stendysser,
gravhøje, kirker, klostre, middelalderlige borganlæg og herregårde, landsbyer og husmandskolonier til vejforløb,
diger, kanaler, vandværker og transformatorstationer. I Halsnæs Kommune og særligt i området omkring
Frederiksværk er der særlig mange industrihistoriske spor. Dette særkende er en vigtig begrundelse for, at en
del af Halsnæs Kommune er en del af Nationalparken Kongernes Nordsjælland, og at Frederiksværk bymidte
af Kulturarvsstyrelsen er udpeget som et af Danmarks 25 nationale industriminder.
Landsbyer og historiske bebyggelsesstrukturer
I Halsnæs Kommune er mange landsbyer og skerlejer, udpeget som værende af særligt kulturarvs interesse.
Begrundelsen herfor kan enten være, at bygningerne og selve landsbyen er særlig velbevaret, eller at der er en
særlig tydelig sammenhæng med de omgivende dyrkningsarealer.
En landsby de neres i kommuneplanen som en større samlet bebyggelse, fortrinsvis bestående af boliger og
landbrugsbygninger. Landsbyerne kan alle føres tilbage til udskiftningen og ophævelsen af
dyrkningsfællesskabet sidst i 1700-tallet. Der er altså tale om landsbyer med mindst et par hundrede års
historie og tradition, og landsbyerne kan gen ndes på historiske kort.
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I tilfælde, hvor landsbyen er udsat for en kraftig udbygning, vil den ændre karakter til en mere bymæssig
bebyggelse. Den er derfor i kommuneplansammenhæng ikke længere en landsby, men i stedet et
lokalsamfund. Det drejer sig om Torup, Melby, Liseleje, Vinderød og Lynæs. I disse lokalsamfund ses den
historiske landsby stadigvæk tydeligt i det samlede billede. Den historiske del har derfor sin egen ramme i
kommuneplanens rammedel, der tager særligt hensyn til de historiske træk i landsbyen. I disse tilfælde er der
altså tale om områder, der både indeholder en landsby med historisk betydning og et lokalsamfund med nyere
bebyggelse.
Nogle steder ndes helt små historiske bebyggelsesstrukturer med kun ganske få huse. I kommuneplanen
kaldes disse for historiske bebyggelsesstrukturer. Bebyggelsesstrukturerne er beskrevet under de enkelte
kulturmiljøer.
Retningslinjekortet viser de landsbyer, der er udpeget som landsbyer af særlig kulturarvs interesse, øvrige
landsbyer og de historiske bebyggelsesstrukturer. Landsbyerne beskrives nærmere i rammerne for de enkelte
plandistrikter.
Kulturmiljøer
Kulturmiljøer i det åbne land er områder, hvor der er en tydelig sammenhæng mellem kulturspor fra en
bestemt tidsperiode og naturressourcerne. Det kan for eksempel være en landsby med dens ejerlav og
udskiftningsmønster, som kan a æses i form af levende hegn, sten- og jorddiger, vejforløb og gamle moseeller engarealer. Kulturmiljøer kan de neres på ere måder.
Kulturarvsarealer
Kulturstyrelsen har udpeget kulturarvsarealer. Et kulturarvsareal er et kulturhistorisk interesseområde med
skjulte fortidsminder. Kulturarvsarealer kan være af national og regional betydning, og er en indikator for, at
der er væsentlige fortidsminder i et aktuelt område. Kulturarvsarealer er ikke i sig selv fredede, men kan
indeholde fredede fortidsminder. Kulturarvsarealerne kan omfatte spor af menneskelig aktivitet i forhistorie
og middelalder. Det kan være f.eks. spor af huse, landsbyer og byer og efter grave og gravpladser, veje og broer
m.m., ofre, offermoser og depoter, palisader og forsvarsanlæg, værksteder og produktionsanlæg.
Enkeltlokaliteter
Der ndes ligeledes en række enkeltlokaliteter i kommunen, der har kulturarvs betydning. Det gælder for
eksempel "7-høje" ved Melby, Maglehøj og Dragebjerghøjgruppen på Arrenæs, Dronningholm Slotsruin, Lynæs
Fort, stejlepladserne ved Lynæs, Karlsstenen og Skuldevig Skibet med mere.
Kirkeomgivelser
Omkring Torup-, Vinderød- og Kregme Kirke er der er der udpeget områder, der har særlig betydning for
oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller landsbymiljø (kirkeomgivelser).
Torup Kirke, med sit romanske kampestensskib, har ligget centralt placeret i Torup landsby siden 1200-tallet.
De nære omgivelser, med præstegården og selve kirke-gården og kirkemuren ud mod landsbygaden, bidrager
sammen med det åbne land mod vest til indtrykket af en uforstyrret historisk autenticitet. Samspillet mellem
kirken og landskabet besidder særlige oplevelsesmæssige kvaliteter.
Vinderød Kirke blev opført i 1884 af det Classenske Fideikommis som erstatning for en lille middelalderlig
sognekirke på samme sted. Kirkens ganske særlige tilknytning til Frederiksværks grundlægger J.F. Classen
understreges af, at den rummer generalmajorens gravmonument og selve hans jordiske rester. Den
højtliggende placering i udkanten af landsbyen, tæt på Arresøen, betyder, at Vinderød Kirke indgår i et nært
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samspil med det omgivende landskab. Det gør kirken til et landmærke, der er kendt helt over på den anden
side af søen.
Kregme Kirke var oprindelig en romansk kampestensbygning, men den er i høj grad præget af senere
tilføjelser, ikke mindst det atypisk placerede gotiske tårn. Kirken ligger på en lille stejl banke på den smalle
landstrækning mellem Arresø og Roskilde Fjord.
Her kan du læse mere
- Landskabsbeskrivelse, Frederiksborg Amt 1992
- Nationalparkprojekt, Kongernes Nordsjælland – Kulturhistorisk
undersøgelse, Holbo Herreds kulturhistoriske center 2005
- Beskyttelsesinteresser i det åbne land, Hovedstadens
Udviklingsråd, december 2006
- BeskytGIS
- Kulturstyrelsen hjemmeside www.kulturarv.dk
- Industrimuseet Frederiks Værks hjemmeside www.indmus.dk
Områdebeskrivelser
Områdernes numre refererer til kort 5.2

Se kortet.
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A1 Sølager Fjord
Kulturmiljø fra jægerstenalderen, hvor en stor vig på Halsnæs sydside skar sig ind. I denne lavvandede bugt lå
en stor holm i jægerstenalderen. Holmen rummer en klassisk arkæologisk lokalitet - Sølager
Køkkenmøddingen, der er udpeget som nationalt kulturarvsareal. Der ndes endnu en boplads fra
jægerstenalderen i området, og det kan forventes, at der ndes ere bopladser. Stenalderhavets fjordlandskab
er især sårbart overfor skovtilplantning, byggeri og anlæg, der kan forstyrre det visuelle indtryk af den store
fjord ade med stenalderhavet kystskrænter.
A2 Grønnessegård
Kulturmiljø fra især middelalder og udskiftningstiden (slutningen af 1700-tallet). Området indeholder
historiske bebyggelsesstrukturer blandt andet Sverkildstrup, Hågendrup og Tømmerup, der har rødder tilbage
til middelalderen. Bebyggelsernes ud ytning ved jordreformerne i 1700-tallet kan ses i landskabet. Landskabet
er præget af gårde, skel og hegn fra udskiftningen. Godset Grønnessegård har historiske bygninger og er
omgivet af park, store marker og skov, der tilsammen udgør et karakteristisk godsområde, der ellers er ret
sjældne i Nordsjælland. Godset er oprettet i 1776 af J.F. Classen, og godset udgjorde sammen med Arresødal en
del af den Classenske Fideikommis. Fiskelejerne Sølager og Liseleje er oprettet af Classen, og vejen mellem
Sølager og godset er oprindelig. Landskabet er sårbart overfor skovtilplantning, byudvikling, byggeri og
tekniske anlæg. De nuværende bygrænser bør fastholdes. Veje og stier bør bevares.
A3 Tollerup ejerlav
Tollerup er en karakteristisk rækkelandsby fra middelalderen. Landsbyens grundplan er velbevaret med
ubebyggede tofter fra de ud yttede gårde. Indtrykket forstyrres dog af beplantning og Tollerupvej. Tofterne i
landsbyen bør bevares og derfor bør landsbyen ikke fortættes ved huludfyldning. De ud yttede gårdes jorde er
bevarede som åbent landbrugsland uden væsentlig ny bebyggelse. Ejerlavet er et eksempel på et velbevaret
udskiftningslandskab og er udpeget som kulturmiljø fra udskiftningstiden. Den visuelle sammenhæng
mellem landsbyen og de ud yttede gårde bør ikke sløres af tilplantning med skov eller bebyggelse. Skel, hegn
og diger bør bevares.
A4 Oldtidshøjene ved Melby
Højgruppen ved Melby er udpeget som kulturmiljø for bondestenalder og bronzealder. Højene ligger desuden
på en del af det middelalderlige Melbys dyrknings ade.
A5 Vinderød Enghave, Hanehoved og Brødemose Sund
Vinderød Enghave og Melby Enghave er den centrale del af Brødemosesund, der i jægerstenalderen forbandt
Kattegat over Asserbo med Roskilde Fjord og Arresø. Halsnæs var dengang en selvstændig ø, hvis sydøstligste
banke er Hanehoved. Den endnu ubebyggede del af stenalderhavets fjordbassin og kystskrænt er udpeget som
kulturmiljø for stenalderen, fordi der er gjort fund i området. Melby-Enghave er nationalt kulturarvsareal. Der
kan forventes fund fra stenalderen.
A6 Frederiksværk Kanal
Kulturmiljøet omfatter Kanalen og dens omgivelser, der strækker sig fra Arresøens bredder over Arresødal og
skoven gennem Frederiksværk by til Roskilde Fjord. Til kulturmiljøet hører hovedgården Arresødal og
eventuelle industriarkæologiske spor af agatslibemøllen fra 1728, som var den første virksomhed til at udnytte
vandkraften. Området er udpeget som kulturmiljø for den tidlige industrialisering. Se også afsnittet om
kulturmiljø i Frederiksværk bymidte. En del af beplantningen langs kanalen er fredet.
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A7 Brederød, Auderød og Sonnerup ejerlav
Kulturmiljø fra oldtiden, middelalder og udskiftningstiden. Kulturmiljøet indeholder en stor koncentration af
gravhøje ved Karlsgave og Sonnerup, hvoraf Maglehøj er den største og højest beliggende (70 m.o.h.). Brederød,
Auderød og Sonnerup ejerlav bør betragtes under ét, da de tilsammen udgør et større formidlingsegnet område
med intakte landsbyer og ud yttede gårde fra udskiftningstiden. Sonnerup er et eksempel på en intakt
landsby fra middelalderen, hvor gårdene stadig ligger i landsbyen med deres marker udenom. Flere af gårdene
yttet ud af Brederød og Auderød landsby. Området indeholder også den historiske bebyggelsesstruktur
Sonnerup.
A8 Grævlingehøj
Området er et markant bakkedrag (randmoræne), udpeget som kulturmiljø for oldtiden, fordi der
sandsynligvis gemmer sig spor fra oldtiden i området. Området er et af de få steder langs fjorden, der er
ubebygget, og hvor sammenhængen mellem kyst og bagland kan ses.
A9 Runde Bakke og Rakenhøjgruppen
Området er udpeget som kulturmiljø for oldtiden på grund af sine mange gravhøje og den visuelle forbindelse
fra højrækken til fjorden. Desuden er det en af de få ubebyggede kiler, hvor kyst og bagland ses i
sammenhæng. Området er sårbart overfor tiltag, der forstyrrer den visuelle forbindelse mellem kysten og
baglandet. Her blev i foråret 2008 i forbindelse med kommunalt naturpleje, gjort et fund af usædvanligt
velbevarede skeletdele fra ældre germansk jernalder.
A10 Store Havelse ejerlav og Lille Havelse ejerlav
Et større område mellem Arresø og Græse Å er udpeget som kulturmiljø for middelalder og udskiftningstiden
og her ndes også spor fra oldtiden. Fund viser, at området har været dyrket siden bondestenalderen og at
jægerstenalderens bopladser lå langs stenalderhavets kyst, der i dag udgør Havelse Ådal. Området indeholder
en række "datterbyer" der er opstået i tidlig middelalder. Lille Havelse er således "datterby" til Store Havelse.
Landsbyerne er ret oprindelige i deres bebyggelsesstruktur. Landsbyernes oprindelige afgrænsning bør
bevares.
A11 Grimstrup og Lundebakke
Åsen Lundebakke er den nordlige del af åssystemet Strøbjerg, der ender med Runde Bakke ved Roskilde Fjord.
Der ndes ere oldtidshøje i området, der er udpeget som kulturmiljø fra bondestenalderen og bronzealderen.
Området er især sårbart overfor tiltag, der forstyrrer det visuelle indtryk af åsen, der netop i oldtiden blev valgt
som begravelsesplads på grund af sin synlige beliggenhed. Kulturmiljøet indeholder den historiske
bebyggelsesstruktur Grimstrup. Grimstrup består i dag af tre gårde, hvor der på den ene er bygget et parcelhus,
der har fungeret som forvalterbolig. Gårdene ligger på en række på nordsiden af Grimstrupvej.
A12 Havelse Ås udmunding
Området er udpeget som kulturmiljø fra jægerstenalderen. Området udgøres af en tidligere kystskrænt fra
stenalderhavet som har været et oplagt sted at bosætte sig i jægerstenalderen. Området er sårbart overfor
skovtilplantning, bebyggelse og anlæg, der kan forstyrre det visuelle indtryk af kystskrænten og
sammenhængen med Havelse Ådal.
Beskrivelserne er hovedsageligt udarbejdet på baggrund af oplysninger i databasen BeskytGIS.
Retningslinjer
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5.2.1 Indenfor de områder, der er udpeget som kulturmiljøer må tilstanden eller arealanvendelsen af værdifulde
sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mulighed
for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbedringer af områderne
landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller
lokalplan.
5.2.2 Tilstanden og arealanvendelse i kulturmiljøer må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige
samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de særlige
værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.
5.2.3 Indenfor de kulturmiljøer i landzone må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri
og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller skeri eller
inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor
beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed
for forbedring af landskabsværdierne.
5.2.4 I områder der er udpeget som kulturmiljøer i både by- og landzone skal de karakteristiske, oprindelige
træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg med videre skal ske på baggrund af en lokalplan.
Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare kulturmiljøerne og tage hensyn til kulturhistoriske,
landskabelige og andre vigtige elementer i det omgivende landskab/ bylandskab.
5.2.5 Inden for kulturmiljøer, der samtidig er udlagt som graveområder til råsto ndvinding, kan der gives
tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn til konkrete
landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råsto ndvinding.
5.2.6 Indenfor kulturmiljøer og særlige landsbyer skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes
under hensyntagen til områdernes sårbarhed.
Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser håndteres ifølge VVMlovgivningen. Der skal ved en konkret afgørelse en tilladelse eller fastsættelse af konkret tilladelsesvilkår
sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelse af områdernes særlige værdier.
5.2.7 I det øvrige landområde udenfor de udpegede kulturmiljøer skal kulturhistoriske helheder i videst muligt
omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper
skal beskyttes i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i
overensstemmelse med Museumsloven.
5.2.8 Inden for de konkret afgrænsede kirkeomgivelser gælder yderligere, at byggeri, anlæg og skovplantning
kun må gennemføres, hvis det ikke forringer oplevelsen af samspillet mellem kirke og landskab eller
landsbymiljø.
5.2.9 I de særlige landsbyer, i de historiske bebyggelsesstrukturer og i de øvrige landsbyer skal de
karakteristiske, oprindelige træk tilstræbes bevaret, og eventuelt nybyggeri, anlæg mv. skal ske på baggrund af
en lokalplan. Eventuel lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen og tage hensyn til
kulturhistoriske, landskabelige og andre naturmæssige træk samt til sammenhængen med kulturhistoriske
træk i den omgivende dyrknings ade.
Kort 5.2 - retningslinjer
Kort 5.2 Kulturarv
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Se kortet i stort format
Nationalt kulturarvsareal
Kulturstyrelsen har udpeget en række særligt bevaringsværdige arkæologiske lokaliteter, de såkaldte
kulturarvsarealer. De udpegede kulturarvsarealer er ikke fredede, men de bør sikres af hensyn til stedets
værdifulde skjulte fortidsminder. Udpegningen har primært forskningsmæssigt sigte.
Lovgrundlag
Retningslinjerne for kulturhistorie er fastsat i medfør af Planlovens § 11a stk.1, nr.14.
Udpegningsgrundlag
Arealudpegningerne af kulturhistorisk interesseområder og kirkeomgivelser er overført uændret fra
Kommuneplan 2009 og 2013. De bymæssige kulturhistoriske forhold er over yttet til afsnittet om kulturmiljøer
i byerne under byer.
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Geologi
Byrådet vil
- synliggøre og sikre de geologiske interesseområder i kommunen bl.a. kysten fra Hundested til Kikhavn, der

er en kystklint af national interesse og undersøge, om der er andre geologisk interessante områder i
kommunen, som bør synliggøres og sikres.
Redegørelse
De geologiske interesser knytter sig til lokaliteter og områder, hvor der er mulighed for særligt tydeligt at opleve
landskabets geologi og dannelse helt frem til i dag.
Det drejer sig dels om enkeltlokaliteter som for eksempel grusgrave, hvor undergrundens struktur kan studeres
samt kystklinter og skrænter, der viser det naturlige pro l. I Halsnæs Kommune er kysten fra Hundested til
Kikhavn udpeget som kystklint af national geologisk interesse. Derudover er klinterne ved Lynæs og St.
Karlsminde udpeget som enkelt lokaliteter af geologisk interesse.
Ud over enkeltlokaliteter knytter de geologiske interesser sig til større sammenhængende områder, hvor der er
mulighed for særligt tydeligt at opleve markante landskabsdannelser og terrænformer.
Strø Bjerge er et eksempel på et større område, der er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Strø
Bjerge er en ås, der er dannet under sidste istid. Åsen er dannet ved, at smeltevand oder i isen har a ejret sand
og grus. Da isen smeltede væk, blev sandet og gruset afsat til et langstrakt bakkestrøg. Åsen er med sine 7 km
den længste og bedst bevarede åsformation på det nordlige Sjælland. En mindre del af åsen ses syd for Ølsted,
mens hovedparten af åsen ligger i Hillerød Kommune.
Området ved Melby Overdrev, Tisvilde Hegn, Asserbo og Vinderød er et andet eksempel, hvor man tydeligt kan
se landskabets dannelse fra istiden til i dag. Området var i istiden et sund, der forbandt den daværende
Arrefjord og nuværende Roskilde Fjord med Kattegat, det såkaldte Brødemosesund. Flere steder ses de tidligere
(fossile) kystskrænter, der i dag ligger inde i landet. Landevejen Vinderød Skov løber fra Frederiksværk mod
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Arrenakke ved foden af disse fossile kystskrænter. Området har desuden i 1500-1700-tallet været udsat for
sand ugt, der efterlod metertykke lag af sand i området. Flere steder ses klitter fra sand ugten - blandt andet
lige nord for Arrenakke.
Geologiske interesseområder i fremtiden
Udpegningerne er opdateret i forbindelse med Kommuneplan 2021. I Halsnæs Kommune er der ere steder
mulighed for at opleve randmorænelandskaber, der er dannet ved at isen under istiden har skubbet en vold af
sand og grus foran sig. Det bakkede landskab langs Roskilde Fjords kyst fra Ølsted Strand til Frederiksværk er
et geologisk spændende område med en randmoræne, der visse steder er eroderet til stejle kystskrænter - for
eksempel ved Hvide Klint. Det bør også undersøges, om Hyllingebjerg har potentiale for at blive udpeget som
geologisk interesseområde. I det hele taget vurderes det, at Halsnæs Kommune rummer geologiske værdier, der
ikke i dag er udpeget som geologisk interessante områder. Ud fra en uddannelsesvinkel bør det undersøges,
om der er færdiggravede grusgrave, hvor det er muligt at få et særligt indblik i kommunens geologi eventuelt
kombineret med en rekreativ anvendelse. En ændring af udpegningsgrundlaget vil kræve en nærmere
analyse af geologien i kommunen.
Retningslinjer
5.3.1 Indenfor de områder, der er udpeget som geologiske interesseområde, må tilstanden eller
arealanvendelsen af særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkeltelementer ikke ændres, hvis
det forringer deres værdi eller mulighed for at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som
led i forbedringer af områderne landskabs-, natur- eller kulturværdier eller i medfør af allerede gældende
bestemmelser i en fredning eller lokalplan.
5.3.2 Tilstanden og arealanvendelse i de geologiske interesseområder må kun ændres, hvis det kan begrundes
ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en konkret vurdering kan ske uden at
tilsidesætte de særlige værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte elementer.
5.3.3 Indenfor de geologiske interesseområder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres
byggeri og anlæg udover det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller skeri
eller inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Bygninger og anlæg indenfor
beskyttelsesområderne skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt mulighed
for forbedring af landskabsværdierne.
5.3.4 Indenfor byzoneområder, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til byzone, kan der
planlægges for ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for områderne.
Planlægningen af disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de geologiske interesser, som skal
prioriteres højt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.
5.3.5 Indenfor de geologiske interesseområder, der samtidig er udlagt som graveområder til råsto ndvinding,
kan der gives tilladelse til indvinding af råstoffer på særlige vilkår, som sikrer, at der tages afgørende hensyn
til konkrete landskabsværdier jf. afsnit 5.8 om råsto ndvinding.
5.3.6 Indenfor de geologiske interesseområder skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang og mulighed for
oplevelse og forståelse af de geologiske værdier. Den almene adgang kan dog begrænses inden for områder, der
er særlige sårbare.
5.3.7 Forhold omkring VVM for husdyrhold og konsekvenser for friluftsinteresser håndteres ifølge VVMlovgivningen. Der skal ved tilladelse, konkret afgørelse eller ved fastsættelse af konkrete tilladelsesvilkår
sikres, at virksomheden eller anlægget ikke er til gene for oplevelse af områdernes særlige værdier.
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5.3.8 I det øvrige landområde uden for de udpegede geologiske interesseområder skal de geologiske og
geomorfologiske helheder i videst muligt omfang bevares. Det skal generelt være muligt at etablere nye
naturområder og småbiotoper. Visse naturtyper skal beskyttes i overensstemmelse med
Naturbeskyttelseslovens § 3. Sten- og jorddiger skal beskyttes i overensstemmelse med Museumsloven.
Kort 5.3 - retningslinjer
Kort 5.3 Geologi

Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for geologi er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk.1, nr.16.
Udpegningsgrundlag
Arealudpegningerne er fastholdt uændret fra Kommuneplan 2013. I Kommuneplanen er de geologiske
beskyttelsesinteresser beskrevet i et særskilt afsnit med retningslinjer og kort.
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Grønt Danmarkskort
Målsætning

Byrådet vil arbejde for at pleje, forbedre og formidle kommunens naturværdier samt sikre forbindelser mellem
kommunens større sammenhængende naturområder og leve op til de internationale forpligtelser, der gælder
for kommunens naturområder.
Redegørelse
Redegørelse
Grønt Danmarkskort erstatter det tidligere kommuneplanemne om naturbeskyttelsesinteresser bioligiafsnittet. Formålet er at sikre større og mere sammenhængende natur på tværs af kommunegrænserne.
Som noget nyt forventes kommunerne at prioritere deres naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. Kortet
skal fungere som et strategisk planlægningsværktøj for kommuner, staten, foreninger og organisationer.
Grønt Danmarkskort skal desuden samle alle interesser knyttet til natur, hvorfor det er muligt at udpege arealer,
der ikke nødvendigvis har til formål at øge biodiversiteten. F.eks. vil det være naturligt at inddrage
lavbundsarealer, der har til formål at hindre oversvømmelser af bebyggede arealer, idet lavbundsarealer typisk
vil drives ekstensivt, hvilket vil fremme biodiversiteten.
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Grønt Danmarkskort viderefører kategorierne fra det tidligere planemne om naturbeskyttelsesinteresser,
således at der udpeges arealer med naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser, potentielle
naturområder og potentielle økologiske forbindelse. Overordnet gælder at arealer, der er udpeget som enten
område med særlige naturbeskyttelsesinteresser eller økologisk forbindelse, allerede rummer væsentlige
naturværdier. Det betyder at de ofte er beskyttet i et eller andet omfang, f.eks. som natur beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens §3, beskyttet ved fredning eller som levested for særligt beskyttede arter.
For arealer udpeget som enten potentiel natur eller potentiel økologisk forbindelse gælder generelt, at der er
natur af mindre værdi eller at der endnu ikke har indfundet sig særlige arter. Arealerne kan således godt være
beskyttet efter anden lovgivning. For sådanne potentielle arealer vil en udpegning til Grønt Danmarkskort som
hovedregel ikke få betydning ved kommunens administration af bl.a. planloven, før der foreligger planer om et
konkret naturprojekt. Naturprojekter vil på private arealer udarbejdes som et frivilligt samarbejde med den
pågældende lodsejer, hvilket fremgår af temaets retningslinjer.
Krav om redegørelse
Kommuneplanen skal indeholde en redegørelse for planens forudsætninger, herunder grundlaget for
udpegning af arealer til Grønt Danmarkskort. Redegørelsen skal desuden indeholde en opgørelse over de
udpegede arealer og en beskrivelse af i hvilket omfang planlægningen under Grønt Danmarkskort er realiseret.
Der er foretaget en del ændringer i udpegningerne, hvoraf størstedelen af de nye udpegninger enten tidligere
har været udpeget i et andet kommuneplanemne eller er beskyttet efter lovgivning. Den reelle ændring i
udpegningen er således en følge af, at Grønt Danmarkskort nu samler samtlige interesser forbundet til natur i
et planemne.
Retningslinjerne tilknyttet Grønt Danmarkskort er ligeledes i det store videreført fra det tidligere planemne,
dog er der tilføjet nye som følge af kravene til Grønt Danmarkskort.
Nedenfor følger en nærmere gennemgang af Grønt Danmarkskort.
Naturen i Halsnæs – kort fortalt
De biologiske værdier i Halsnæs Kommune udgøres dels af områder, der i dag fungerer som gode levesteder for
det åbne lands vilde dyr og planter; dels af de arealer, som forbinder kommunens større sammenhængende
naturområder, de såkaldte økologiske forbindelser. Værdierne er også knyttet til arealer, som isoleret set ikke
har noget stort biologisk indhold, men som potentielt kan få betydning for fremtidig sikring af nye levesteder
eller for arternes spredning i landskabet.
Halsnæs Kommune ligger mellem Danmarks største sø Arresø mod øst, Kattegat mod nord og Roskilde Fjord
mod vest. At kommunen på denne måde er omkranset af vidt forskelligt vand, har betydet at kommunen er
beriget med mange forskellige naturtyper langs kommunens kyster. Mod Arresø ndes de våde enge, moser og
rigkær, mod Kategat de stejle skrænter, der naturligt nedbrydes af vejr og vind samt veludviklede klitnatur som
ellers primært ses langs Jyllands vestkyst og langs Roskilde Fjord ndes såvel vidtstrakte afgræssede
strandenge samt mod syd markante stenalder skrænter, der ligger soleksponeret mod vest. I indlandet skal
særligt nævnes de tørre overdrev, der ligger på bakker skabt under sidste istid og ikke mindst Nordsjællands
største hede nordøst for Melby.
Kommunen er også rig på artsrig skov, særligt bør nævnes Tisvilde Hegn samt Ullerup Skov og skovene på
Arrenæs.
Et areal kan være værdifuldt enten på grund af dets betydning som levested for arter eller naturtyper, som er
sjældne på lands- eller europæisk plan, eller som et levested for arter eller naturtyper som er
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egnskarakteristiske, dvs. særligt kendetegner Nordsjællandsk natur.
Den smukke blomst; grenet edderkopurt er en art, som er karakteristisk for Halsnæs kalkrige soleksponerede
kystskrænter, men arten er meget sjælden på europæisk plan og derfor fredet i Danmark. Halsnæs Kommune
rummer hovedparten af landets bestande af denne blomst. Der er en række sjældne arter i Halsnæs Kommune
og enkelte arter forekommer kun i kommunen. Her skal nævnes Rølikke-gyvelkvæler som ikke ndes andre
steder i landet. Halsnæs Kommune er især kendetegnet ved at rumme gode levesteder for sjældne arter
knyttet til tørre bakker og heder.
Hvad er naturværdierne sårbare overfor?
Kommunens naturområder er sårbare over for en række påvirkninger f.eks. tilføring af næringsstoffer,
vandindvinding, urbanisering, tilgroning/ophørt drift af arealerne samt indvandring af fremmede (invasive)
plantearter.
For de naturligt næringsfattige naturområder, f.eks. overdrev, er det vigtigt at begrænse tilførsel af
næringsstoffer, idet et øget næringsindhold vil føre til, at mere næringskrævende plantearter indvandrer og
udkonkurrerer de nøjsomme plantearter, som ellers er karakteristiske for næringsfattige naturtyper.
Mange steder fører vandindvinding til, at grundvandstanden mere eller mindre permanent sænkes. Det fører
til, at mange våde og fugtige naturområder, f.eks. vandløb, vandhuller og moser, bliver mere tørre. Når et
naturområde bliver mere tørt, er de sædvanlige levevilkår ikke længere til stede, og en række karakteristiske
arter, vil forsvinde fra området. Når karakteristiske arter forsvinder, får naturområdet en lavere naturkvalitet.
Kommunens arealer med feriehuse såvel i sommerhusområder som i landzonen, rummer større
sammenhængende elementer af oprindelig ora og fauna. Det er vigtigt at søge at fastholde den ekstensive
udnyttelse af arealerne for hermed at undgå belastning i form af øget forstyrrelse samt næringsstoftilførsel
m.v.
Tilgroning af lysåbne naturområder fører til, at de lyskrævende plantearter vil blive skygget ud og forsvinde det samme vil de dyrearter, der er afhængige af disse planters forekomst. Tilgroning er hyppigt en konsekvens
af øget tilførsel af næringsstoffer eventuelt kombineret med faldende grundvandsstand, så området bliver
mere tørt (f.eks. ved vandindvinding). Begyndende tilgroning vil i sig selv føre til, at området bliver mere tørt,
idet buske og træer har en større dræneffekt end urter. Dermed forstærkes tilgroningen. Tilgroning hindres ved
at opretholde drift af arealet, dvs. sikre at arealet slås eller afgræsses.
Gennem de seneste årtier har Danmark oplevet, at en række fremmede arter som f.eks. kæmpe-bjørneklo,
kæmpe-pileurt, rynket rose og rød hestehov har indfundet sig i mange naturområder. Der er tale om meget
dominerende arter, de såkaldte invasive arter, der udkonkurrerer den oprindelige hjemmehørende ora. Et
eksempel er kommunens sommerhusområder og langs de kystnære overdrev på skrænter mod hav og fjord.
Hér har rynket rose og kæmpe-pileurt overtaget store arealer. Indvandringen af de nye arter har dels betydning
for naturindholdet i områderne, men også for den rekreative udnyttelse af områderne. Det er derfor nødvendigt
at sætte ind med effektiv bekæmpelse af de invasive arter for at sikre biodiversiteten.
Ved nyudlæg af arealer til byudvikling eller anden anvendelse er det vigtigt, at områder, der er omfattet af
beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven, vurderes nærmere i relation til beskyttelsesinteresserne. Ved
sammenfald vurderes, hvordan beskyttelsesinteresserne sikres bedst muligt.
Det lokale Naturråd
I 2018 blev der etableret lokale naturråd i hele Danmark. Naturrådene havde til formål at rådgive kommunerne i
deres arbejde med Grønt Danmarkskort. Det lokale naturråd for Nordsjælland omfattede Halsnæs,
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Frederikssund, Hillerød, Gribskov, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Naturrådet bestod af en række
foreninger og organisationer, der holder til i Nordsjælland. Foreningerne repræsenterede erhverv, friluftsliv og
naturbeskyttelse, hvilket sikrede en bred involvering.
Naturrådet afsluttede sit arbejde i sommeren 2018, hvor kommunerne k overdraget en samlet rapport over
naturrådets anbefalinger. Rapporten kan ses i sin helhed på kommunens hjemmeside.
Naturrådet havde ud over en række generelle anbefalinger, forslag til ere konkrete arealudpegninger.
Anbefalingerne blev ikke stillet af et enigt naturråd; på ere områder var der uenighed. Disse uenigheder
fremgår af rapporten. Der var enighed om at arbejdet med realisering af Grønt Danmarkskort skal baseres på
frivillige aftaler, hvor evt. initiativer vedrører private arealer.
Halsnæs Kommune har i sit arbejde med Grønt Danmarkskort vurderet anbefalingerne og indarbejdet en del
af dem i de konkrete udpegninger, samt i tilhørende retningslinjer.
Datagrundlag og proces med udpegning
Halsnæs Kommune har i sit arbejde med Grønt Danmarkskort taget udgangspunkt i de digitale naturkort og
vejledningen om Grønt Danmarkskort, der er udarbejdet af Miljøstyrelsen juni 2017. Da der er en usikkerhed på
ca. 1 meter for luftfoto og 5-10 meter for matrikelgrænser, skal grænserne for de udpegede arealer ses med en vis
usikkerhed.
Konkret har kommunen udarbejdet en liste over relevante faglige kriterier til udpegning af arealer som hhv.
område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologisk forbindelse, potentielt naturområde og potentiel
økologisk forbindelse. Neden for en overordnet beskrivelse af tilgangen.
Alle Natura 2000-områder er indledningsvist udpeget. Kommunen har dernæst prioriteret at udpege arealer
med natur af høj værdi. Hertil er især benyttet de digitale naturkort over artsscore > 5, plantetal = 3 samt kort
over Bilag IV forekomster. Derudover er kommunalt ejede arealer som er § 3 natur efter naturbeskyttelsesloven
udpeget. Her har kommunen i medfør af naturbeskyttelsesloven en plejepligt.
Der er efterfølgende set på større eksisterende naturområder, herunder bl.a. skove og fredede arealer. Her er bl.a.
anvendt digitale naturkort over skovkontinuitet og – struktur.
Dernæst er småbiotoper i det åbne land lokaliseret især med fokus på levesteder for Bilag IV-arterne stor
vandsalamander, spidssnudet frø, løgfrø, grønbroget tudse og mark rben. Der er ved udpegning af økologiske
forbindelser taget udgangspunkt i stor vandsalamander, idet arten stiller nogle krav til sine levesteder mange
andre arter vil have gavn af. Der er således lavet en gis-undersøgelse af vandhuller, der ligger nærmere end 500
m af hinanden, hvorved der er fremkommet en række korridorer. Disse er efterfølgende screenet for kendte
forekomster af Bilag IV-arter, dertil egnede små habitater som småskove, levende hegn mv.
Efterfølgende er der arbejdet med at udpege arealer med potentiale for enten udvikling af natur eller øge
mulighed for spredning af fauna. Arbejdet med potentiel natur har især taget udgangspunkt i de digitale
naturkort over arealernes proxyscore, hvilket er en vurdering af hvor stort potentiale arealet har for at udvikle
natur baseret på dets fysiske forhold samt mulighed for at skabe sammenhæng mellem større naturområder.
Derudover arealer, der har andet formål end natur. Her har især forekomst af lavbundsarealer medført nye
udpegninger. Udpegning af lavbundsarealer er sammenholdt med bluespot kort over arealer i risiko for
oversvømmelse ved store regnhændelser. For arbejdet med potentielle økologiske forbindelser, er der set på
muligheder for at skabe væsentlig økologisk sammenhæng i det åbne land.
Det lokale naturråd anbefalede at offentlige arealer udpeges - såvel de statsejede som de kommunale. De
kommunale grønne arealer er efterfølgende blevet screenet med henblik på at vurdere, om der var
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modstridende ønsker til fremadrettet anvendelse. På den baggrund er en række arealer udpeget.
Udpegningerne er efterfølgende koordineret med nabokommunerne. For Hillerød og Frederikssund
Kommuner er kommunegrænsen i høj grad de neret af de to offentlige vandløb Havelse Å og Lyngby Å,
hvorfor det har været naturligt at udpege arealer langs kommunegrænsen. Mod Gribskov Kommune er det
arealerne nær Arresø og Natura 2000-området Tisvilde Hegn og Melby Overdrev, der har været relevante at
udpege.
Realisering af Grønt Danmarkskort
En stor del af udpegningerne i Grønt Danmarkskort er statsejede (primært de store skove og åbne arealer på
Arrenæs), hvorfor kommunen ikke yder en naturindsats på de arealer. Derudover har Halsnæs Kommune
arbejdet målrettet på at udføre de naturindsatser, der er beskrevet i de kommunale indsatsplaner for Natura
2000-områderne i kommunen. Den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen af udpegede naturtyper har vist, at
kommunens naturindsats har medført en ikke uvæsentlig øgning af arealet af udpegede naturtyper. En del af
disse arealer er privatejede. Her har kommunen indgået frivillige plejeaftaler.
Kommunen har desuden ydet en stor indsats for at sikre levesteder for især kommunens bestand af løgfrø og
grønbroget tudse. Spidssnudet frø og stor vandsalamander forekommer vidt udbredt i kommunen, og
kommunen sikrer løbende egnede vandhuller. Både ved retablering af gamle vandhuller og udgravning af nye.
Halsnæs Kommune vil fortsat prioritere arbejdet med at sikre eksisterende værdier højt. I arbejdet med at
realisere arealer, der er udpeget som potentiel natur og potentiel økologisk forbindelse, vil arealer, der bedst
sikrer eksisterende værdier blive prioriteret højest.
For arealer, der er udpeget som potentiel natur, der samtidig er lavbundsarealer, vil en realisering ud over at
være afhængig af de enkelte lodsejeres accept også afhænge af, at arealer og initiativer kan kobles på andre
projekter, f.eks. klimasikring.
Områdebeskrivelser
Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af de væsentligste udpegninger. Derudover beskrives også en række
mindre områder, som ligger forholdsvist isoleret. Disse er primært udpeget, fordi de rummer en helt særlig
naturværdi, eller fordi det er arealer, kommunen er forpligtet til at naturpleje.

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
Større sammenhængende naturområder, der rummer væsentlige naturværdier som f.eks. skove, søer, fjorde og
kystvande samt større engområder og overdrev. Områdernes størrelse giver mulighed for at naturen hér kan
bevare stabiliteten og forskelligheden. De este plante- og dyresamfund er nemlig afhængige af større
bestande, for at de enkelte arter kan overleve på længere sigt. Der kan god også være tale om mindre arealer, der
er levested for sjældne eller særligt beskyttede arter.
Disse arealer er oftest i forvejen beskyttet efter f.eks. naturbeskyttelsesloven som beskyttede naturtyper eller
pålagt en fredning.
Mosaik af overdrevs- og hedearealer i Hundested
På Halvøen Halsnæs ndes en række naturområder, herunder Storebjerg- og Lillebjergområdet samt
Magasingrunden, tilsammen kaldet Lyngbakkerne, Valdemar Pulsens Høj og et areal ved Sitkabakken. Disse
bynære områder rummer store uspolerede græs- og lynghedelandskaber med karakteristisk ora og fauna.
Områdets ora er truet af tilgroning og urbanisering samt indvandring af bl.a. rynket rose. Dele af områderne
er fredet.
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Kystskrænter fra St. Karlsminde til Liseleje
De kystnære afgræssede overdrevs-områder ved Spodsbjerg samt skrænterne langs Skuldevig til St.
Karlsminde rummer stadig rester af en relativt uberørt varmekrævende ora og fauna, udviklet og påvirket af
den ringe nedbør, eksponering mod sydvest samt jordbundens indhold af især kalk. Naturindholdet er
primært truet af tilgroning, som lokalt bliver fremmet af kystsikring, som hindrer en erosion, som ellers
naturligt holdt skrænterne lysåbne. Men også "dumpning" af haveaffald ud over skrænterne kan lokalt betyde
bortskygning og tilgroning med invasive eller fremmede plantearter.
Skrænterne er kendt for sin store bestand af Bilag IV-arten mark rben, hvorfor hele kyststrækket er udpeget.
Strandenge mellem St. Karlsminde og Hanehoved
De beskyttede strandenge fra Sølager mod Hanehoved, er meget karakteristiske og velbevarede naturområder i
kommunen. Arealerne anvendes stadig til kreaturafgræsning. Områderne har stor betydning for rastende
fugle på forårs- og efterårstrækket. Disse lysåbne strandenge er afhængig af fortsat drift, dvs. afgræsning af
kvæg for at opretholde naturtilstanden.
Stenalderskrænt gennem Frederiksværk og langs Roskilde Fjord
Naturområdet rummer overdrevsarealer på de gamle fossile kystskrænter langs Roskilde Fjord samt skov og
overdrev på strækningen gennem Frederiksværk by. Størstedelen af arealet er fredet eller på anden vis
beskyttet. Forbindelsen danner sammen Arresødal Skov og Vinderød Skov en sammenhængende forbindelse
af naturområder fra Vinderød Skov gennem skov og overdrevsområder i Frederiksværk by til kystskrænter
med overdrev langs Roskilde Fjord. Af disse kystskrænter skal især Grævlingehøj og Rundebakke nævnes, der
er nogle af de mest artsrige lokaliteter i Halsnæs Kommune.
Strøbjerge-strøget
Strøbjerge-systemet indeholder botanisk værdifulde tørre grusede bakker, skrænter og gravhøje med spredt
forekomst af overdrevsvegetation. Blandt andet lokaliteterne Lundebakke, Vibjerg, Troldvugge, Gavlhøj,
Rakenhøj indeholder ne botaniske lokaliteter. Området udgør en del af Strø Bjerge Åsen og strækker sig fra
Strø Bjerge helt til Rundebakke ved Roskilde Fjord. Ås-strækningen med Lundebakke og Vibjerg samt
Rakenhøj-området er fredet.
Forbindelsen indeholder tørre lysåbne naturområder med overdrev samt tørre lysåbne arealer på skrånende og
stærkt skrånende arealer, som har mulighed for at udvikle sig til egentlig natur såfremt den rette drift og pleje
af arealet iværksættes, f.eks. det tidligere grusgravsområde syd for Ølsted.
Ådale langs Lyngby Å og Havelse Å
Den økologiske forbindelse i og omkring den nederste del af Havelse Å udgøres af en tidligere fjordarm. Arealet
omfatter, ud over Havelse Å og vandløbsnære lavtliggende og skrånende arealer. Arealer omkring Havelse
Mølle er fredede. Arealet indeholder eksisterende våde lysåbne naturområder med vandløb, mose, fersk eng,
strandeng og vandhuller. Desuden indeholder arealet våde lysåbne områder på lavbundsarealer og tørvebund
samt tørre lysåbne områder på skrånende arealer, som har mulighed for at udvikle sig til egentlig natur
(potentielt naturområde) såfremt den rette drift eller pleje af arealet iværksættes.
Ligeledes langs Lyngby Å, hvor strækket udover selve det vandløbsnære areal også omfatter en række mindre
enge, moser og søer.
De store skove (nye udpegninger)
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Skove rummer en stor del af den samlede biodiversitet, især hvis de drives med biodiversitet som formål eller
henligges mere eller minde urørt. Derfor er de store statsskove Ullerup Skov, Grønnesse Skov og Brødemose
Skov udpeget. Dertil en række mindre skove der er pålagt fredskovspligt. Øvrige statsskove i Halsnæs
Kommune er udpeget som følge af Natura 2000.

Potentielle naturområder
Lavbundsområder (nye udpegninger)
Der er i kommuneplanen udpeget arealer som lavbundsområder. Det er lavtliggende områder, der f.eks. ved en
omlægning af driften, afskæring af dræn, tilledning af overfaldevand eller lign. potentielt kan afhjælpe
klimabetingede oversvømmelser og/eller udvaskning af næringsstoffer til fjord og hav.
Den fremadrettede drift af sådanne arealer, bør generelt være en ekstensivering, idet lavbundsområder som
følge af lavbundsprojekter typisk vil omlægges til permanent græs. Sådanne ekstensivt plejede engarealer kan
være værdifulde ikke blot for ora og fauna, men også potentielt som rekreativt område, hvis de ligger bynært.
Der er til Grønt Danmarkskort udpeget lavbundsarealer ved Sølager, Torup Enge, Melby Enghave og Vinderød.
Grønnesse enge (ny udpegning)
Mellem Grønnesse Skov og de beskyttede strandenge ned til Roskilde Fjord er udpeget en stribe dyrket jord.
Arealet kan ved en ekstensivering skabe den ønskede sammenhæng mellem eksisterende store naturområder
og udvikle natur af stor værdi for både ora og fauna, herunder trækkende fugle. Arealet er privat ejet og i dag
omfattet af strandbeskyttelseslinjen.
Arrenæs (ny udpegning)
Arrenæs ligger som en halvø ud i Arresø og er meget kuperet som følge af sidste istid. Det kuperede landskab
giver mulighed for en rig og varieret natur. Langs bredderne af Arresø er der veludviklede lavtliggende våde
naturtyper, mens der på højderyggen af Arrenæs ligger spredte forekomster af artsrige overdrev. Naturstyrelsen
ejer store områder, der er ved at blive konverteret fra landbrug til natur. Disse arealer vil sikre sammenhæng
mellem naturen på hhv. øst og vest siden af Arrenæs.
Grævlingehøj og Rundebakke
Grævlingehøj og Rundebakke er meget artsrige, men ora og fauna på arealerne er truet, da de ligger
forholdsvis isoleret omgivet af dyrkede marker og bebyggelse. Når levestederne er meget små er arterne lokalt
meget sårbare over for ændringer. En ekstensivering af landbrugsarealerne bag dem vil sikre mere plads til
ora og fauna.

Økologiske forbindelser
Økologiske forbindelser udgøres ofte af små naturområder i landbrugslandet, også kaldet småbiotoper,
Områderne fungerer som "trædesten" og sikrer herved dyre- og plantearter mulighed for at vandre og sprede
sig på tværs i kommunen.
Typiske småbiotoper er f.eks. levende hegn, grøfter, stendiger, vandhuller og vildtremiser mv. En del af disse er
sikret mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens §3.
Stor vandsalamander (delvis nye udpegninger)
Ved gis-analysen og den efterfølgende screening er fremkommet 4 større økologiske forbindelser. Disse er
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beliggende ved Torup og mellem Hanehoved og Liseleje, mens de sidste to ligger ved St. Havelse.
Løgfrø (nye udpegninger)
Der er to kendte bestande af løgfrø, som kommunen yder en ekstra indsats for at beskytte. De to bestande er
ved Auderød og ved Ullerup. Der er udpeget forbindelse mellem egnede yngle- og rasteområder, hvor de to
bestande i dag kendes.

Potentielle økologiske forbindelser
Torup (ny udpegning)
Der er udpeget en potentiel forbindelse mellem Torup og Evetofte/Melby, som vil forbinde de to eksisterende
økologiske forbindelser. I dag er arealet dyrket og vurderet uegnet til spredning af ora og fauna. Den
potentielle forbindelse er tegnet forholdsvis bred, idet det ikke er så vigtigt præcis hvor den etableres. Derimod
er det vigtigt at evt. småbiotoper placeres forholdsvist nært hvis de skal kunne fungere som økologisk
forbindelse.
Melby
Der er udpeget en potentiel økologisk forbindelse nord for Melby. Området er i dag primært benyttet til nåletræ
i kort omdrift. En ekstensivering af driften eller udlæg af småbiotoper, vil øge områdets værdi som økologisk
forbindelse. Det er den eneste potentielle forbindelse mellem Arresø og Kattegat gennem åbent land.
Grønbroget tudse (delvis ny udpegning)
Der er igangværende arbejde med at etablere en dublet bestand af Grønbroget tudse ved Gråstenvej. Tudserne
er opformeret i Københavns Zoo fra æg indsamlet på Hesselø. Der udsættes løbende æg, haletudser og
nyforvandlede tudser.
Projektet er stadig så nyt, at det ikke er muligt at vurdere om der er etableret en selvproducerende bestand.
Derfor er der pt. udpeget en potentiel økologisk forbindelse ca. svarende til spredningsradius for Grønbroget
tudse. Inden for den potentielle forbindelse, vil det være gavnligt at etablere nye vandhuller.

International naturbeskyttelse
I kommunen indgår i alt 5 større internationalt beskyttede naturområder, de såkaldte Natura 2000-områder.
Natura 2000-områder er en fællesbetegnelse for habitatområder og fuglebeskyttelsesområder i EU. I områderne
skal forholdene for en række særlige planter og dyr bevares og om muligt genoprettes. Områderne er udpeget,
fordi der hér forekommer plante- og dyrearter samt naturtyper, som i europæisk sammenhæng er af væsentlig
betydning.
De landliggende dele af Natura 2000-områderne skal indgå i Grønt Danmarkskort. De 5 Natura2000-områder
er: Nr. 128 Hesselø, nr. 134 Arresø, nr. 135 Melby Overdrev og Tisvilde Hegn, nr. 136 Roskilde Fjord samt nr. 153
havet mellem Hundested og Rørvig.
Staten har udarbejdet Natura 2000-planer, der bl.a. fastsætter målsætninger for de enkelte Natura 2000områder. Halsnæs Kommune har efterfølgende implementere disse i konkrete handleplaner for de respektive
Natura 2000-arealer. Natura 2000-planerne beskriver de enkelte områder indgående med hensyn til områdets
naturindhold, herunder dets trusler samt målsætning mv. Handleplaner er direkte bindende i forhold til den
øvrige kommunale planlægning og skal derfor som udgangspunkt ikke indarbejdes i kommuneplanen.
Udover at kommunen har forpligtelser inden for de 5 internationale beskyttelsesområder, så er kommunen

132

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

også forpligtet til at beskytte de såkaldte bilag IV arter ifølge Habitatdirektivet. Fælles for disse dyre- og
plantearter gælder, at kommunen ikke kan give dispensation mv. til et projekt, som kan beskadige eller
ødelægge arten eller dens yngle- og rasteområder. Denne beskyttelse gælder såvel indenfor som uden for de
udpegede Natura2000 arealer.
I Halsnæs Kommune kendes p.t. 8 arter af pattedyr (primært agermus), 5 arter af padder og krybdyr samt 1
insektart (guldsmede), der er omfattet af bilag IV til Habitatdirektivet.
Hesselø (Natura2000)
Hesselø's isolerede beliggenhed har haft stor betydning for bevarelsen af områdets naturindhold. De centrale
dele af øen udgøres af et morænelandskab, der rummer såvel overdrev, våde enge, rigkær som næringsrige
vandhuller. Flere af vandhullerne er ynglesteder for den sjældne grønbroget tudse. Langs kysten ndes stedvis
en bræmme af strandengsvegetation, og i et enkelt område er der klitdannelse med sammenhængende
vegetation. De store, gamle rullestenstrandvolde omkring øen rummer desuden en spændende og artsrig
vegetation. Hér yngler Europas største enkeltbestand af Spættet sæl. Hesselø er desuden en vigtig
fuglelokalitet, bl.a. for alkefuglen tejst. Endvidere passerer enorme mængder af trækfugle årligt øen.
Havet mellem Hundested og Rørvig (Natura2000)
Det marine område mellem Hundested og Rørvig med store sandbanker er af national stor betydning for
edderfugle og andre dykænder. Disse fugle samles hér i store koncentrationer, primært ved isvinter. Dette
skyldes områdets udstrakte lavvandede områder med sandbanker, kystlaguner, bugter og vige og deres
indhold af vidstrakte ader med ålegræs. Hér ndes desuden store mængder af blåmuslinger. Sammen udgør
områderne gode spisekamre for en stor mængde af vandfugle.
Området ved Arresø (Natura2000)
Området omfatter Danmarks største sø, Arresø, samt skovene Arresødal Skov, Auderød Skov og Sonnerup Skov.
Arresø er lavvandet og næsten overalt med bredzoner af rørskov. Området indeholder en række internatonale
beskyttede arter og naturtyper. Af arter drejer det sig bl.a. om Skæv vindelsnegl og Stor vandsalamander, samt
fuglearterne Rørdrum, Stor skallesluger, Rørhøg og Fiskeørn. Af naturtyper drejer det sig om en række
skovnaturtyper samt, især på Arrenæs, udbredte forekomster af botanisk meget værdifulde enge og overdrev.
Melby Overdrev og Tisvilde Hegn (Natura2000)
Området omfatter Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage, Liseleje Plantage og Melby Overdrev. Hér i området er store
dele dækket af yvesand. Skovfyren er det mest dominerende træ i plantagerne, men hvor bunden er fugtig og
sandlaget tyndt, har Birk, Eg og Bøg dog kunnet trives. Melby Overdrev er et af Sjællands største og mest
uspolerede hede/klitområder. Melby Overdrev rummer ne lysåbne naturområder med en meget artsrig og
værdifuld vegetation. På Melby Overdrev vokser bl.a. Bakke-gøgelilje, Hede-melbærris, Plettet gøgeurt, langt
over 100.000 Nikkende Kobjælder samt den meget sjældne Lyng-silke. Desuden er Melby Overdrev kendt for
mange sjældne insekter.
Roskilde Fjord (Natura2000)
Den stærkt forgrenede Roskilde Fjord opstod efter sidste istid, da havet trængte ind over det bakkede
morænelandskab og oversvømmede dets laveste dele. I dag står de gamle havskrænter mange steder stejlt
afskårne med en smal bræmme af hævet havbund ned mod den nuværende strandkant. De endnu ikke
tilgroede overdrev på disse skrænter, rummer en unik ora, med bl.a. forekomst af kommuneblomsten grenet
edderkopurt. Fjorden er domineret af store områder med lavvandede bugter og vige samt sandbanker med
lavvandet vedvarende dække af havvand. Denne rige variation medfører meget gode føderessourcer for en
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lang række vandfugle.
Retningslinjer
5.5.1 Grønt Danmarkskort består af områder udpeget til enten: særlige naturbeskyttelsesinteresser, potentielle
naturområder, økologiske forbindelser eller potentielle økologiske forbindelser.
5.5.2 Inden for Grønt Danmarkskort må der ikke udpeges udviklingsområder.
5.5.3 Inden for Grønt Danmarkskort i landzone må der som hovedregel ikke planlægges for eller gennemføres
byggeri og anlæg ud over det, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug eller skeri.
Der må ligeledes ikke inddrages arealer til byudvikling, råstofgravning eller placering af ren jord. Nye
bygninger og anlæg inden for Grønt Danmarkskort skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring
og beskyttelse af naturen og landskabet.
5.5.4 Inden for Grønt Danmarkskort i byzoneområder, sommerhusområder og områder udlagt til overførsel til
byzone, kan der planlægges for ny bebyggelse og udnyttelse af områderne i henhold til de udlagte rammer for
områderne. Planlægningen af disse områder skal dog ske under særlig hensyntagen til de biologiske værdier,
som skal prioriteres højt ved udarbejdelsen af lokalplaner og bebyggelsesplaner for områderne.
5.5.5 For områder udpeget som potentiel natur eller potentiel økologisk forbindelse kan udpegningen reelt først
tillægges betydning, når der foreligger aktuelle planer om et naturprojekt.
5.5.6 Naturtilstanden i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser skal som hovedregel sikres og om
nødvendigt forbedres gennem naturpleje og nye naturprojekter. Tilstanden og arealanvendelsen må kun
ændres, såfremt det kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og såfremt det ud fra en
konkret vurdering kan ske uden at tilsidesætte de biologiske værdier.
5.5.7 Økologiske forbindelser fungerer som spredningskorridorer for dyr og planter. Inden for områder der er
udpeget som økologiske forbindelser skal eksisterende natur som levende hegn, jord- og stendiger, vandhuller,
skove og lignende som hovedregel fastholdes. Der må ikke foretages ændringer, som overskærer økologiske
forbindelser, reducerer eller i øvrigt forringer de økologiske forbindelsers biologiske værdi uden, at der sikres
kompenserende foranstaltninger.
5.5.8 De statslige Natura 2000-planer og de tilhørende kommunale handleplaner er bindende for den øvrige
kommunale planlægning, hvad angår de internationale naturbeskyttelsesområder herunder
fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. Naturforbedrende initiativer og handlinger inden for områderne
fremgår af de kommunale handleplaner.
5.5.9 Indenfor Natura 2000-områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og levesteder eller ske betydelig
forstyrrelse af de arter, for hvilke området er udpeget. Det gælder også indirekte påvirkninger som følger af
ændringer uden for områder, der in uerer på Natura 2000-områderne.
5.5.10 Der må ikke ske planlægning eller administration, der kan beskadige eller ødelægge levesteder for arter
på Habitatdirektivets bilag IV.
5.5.11 Det skal generelt være muligt at etablere nye naturområder og småbiotoper. Biodiversiteten i småbiotoper
som vejrabatter, grøfter, levende hegn, jord- og stendiger, markskel, gravhøje og andre uopdyrkede arealer skal
bevares i videst mulig omfang.
5.5.12 Der er udpeget potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, der vurderes at kunne
forbedre naturindholdet i kommunen ved ændrede dyrkningsforhold, naturgenopretning eller lignende.
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5.5.13 Inden for Grønt Danmarkskort skal muligheden for adgang, oplevelse og forståelse styrkes under
hensyntagen til områdernes sårbarhed.
5.5.14 Realisering af diverse natur- og friluftslivsinitiativer i medfør af Grønt Danmarkskort vil ske over tid
gennem frivillige aftaler, naturpleje, naturgenopretningsprojekter mv.
5.5.15 Halsnæs Kommune vil til realisering af Grønt Danmarkskort prioritere sin naturindsats som beskrevet i
kommunens vedtagne naturplejestrategi. Naturindsatsen vil primært være fokuseret på at sikre allerede
eksisterende værdifuld natur, dels ved etablering af nødvendig naturpleje, dels ved at sikre arterne den plads,
der er nødvendig for at skabe robuste bestande.
5.5.16 Når eksisterende natur er sikret, vil kommunen arbejde for at skabe ny natur, hvor den kan øge
sammenhæng mellem allerede eksisterende naturområder enten ved at inddrage nye arealer der er udpeget til
potentiel natur eller etablering af småbiotoper i arealer udpeget som potentiel økologisk forbindelse, der kan
øge spredning.
5.5.17 Halsnæs Kommune vil desuden prioritere sin naturindsats i områder udlagt til potentiel natur, hvis der
samtidig kan skabes synergieffekt til f.eks. klimasikring, grundvandsbeskyttelse eller væsentlig øgning af
rekreative værdier.
Kort 5.5 - retningslinjer
Kort 5.5 Grønt Danmarkskort

Se kortet i stort format.
Udpegningsgrundlag
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Udpegningen til Grønt Danmarkskort er tegnet i en kartogra sk skala på 1:3.000, hvorfor det ikke giver mening
at zoome længere ind for at undersøge den præcise afgrænsning. Hertil skal lægges, at det anvendte ortofoto
har en unøjagtighed på 1 meter, og at matrikelgrænsen har en usikkerhed på 5-10 meter.
Datagrundlag
Der er taget udgangspunkt i de af staten til opgaven givne kortlag. Der er fokuseret på følgende:
Artsscore: Rødlistede arter vægtet efter de mest truede, de mest sikre fund og de mindste samlede
udbredelser i Danmark. Der tildeles en værdi fra 1-9.
Proxyscore: Samlet udtryk for 13 indikatorer som hver tildeles 1 point, men der kan max gives 11 point, da
nogle indikatorer ikke kan eksistere samtidig. Indikatorerne er dem der statistisk bedst korrelerer med
artsindholdet.
Bioscore: Den samlede sum af proxyscore og artsscore. Varierer mellem 0 og 20.
Kortlagt natur: Arealer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, arealer omfattet af skovlovens § 25,
naturskove udlagt efter statens naturskovsstrategi som naturskove eller skove kortlagt som egekrat.
Kyst: Arealer indenfor en afstand af 1 km fra kystlinjen fratrukket intensivt dyrkede marker.
Lavbund: Arealer kortlagt som lavbund fratrukket intensivt dyrkede marker.
Plantetal: Middelscoren for et areals plantearter (samme værdisystems som DCE’s naturkvalitetsindeks).
Et areal kan tildeles en værdi fra 1-3.
Skovkontinuitet: Arealer med stor sandsynlighed for minimum 200 års skovkontinuitet.
Skovstruktur: Kombination af data fra DEVANO samt registreringer fra svampeatlasset. Kortlaget angiver
arealer med en forøget sandsynlighed for lav grad af forstlig homogenisering.
Stort set alle arealer med en artsscore på 5 eller derover indgår i udpegningen. Det er således logisk at tage
udgangspunkt i artsforekomster, da de rødlistede arter ved deres forekomst ofte indikerer høj naturværdi i
både rum og tid. Derfor er artsscoren prioriteret højere end proxyscore og bioscore.
Alle områder med plantetal på 3 (dog tilpasset forholdene, såfremt det er tydeligt, at polygonet burde
dække over et mindre areal, bedømt ud fra lokalkendskab og luftfototolkning) indgår i udpegningen.
Alle polygoner med lang skovkontinuitet og høj sandsynlighed for lav grad af forstlig homogenisering
indgår i udpegningen, dog ikke nødvendigvis hele polygonets udstrækning.
Der er i høj grad fokuseret på kyst- og sønære områder, da mange af disse arealer rummer en upåvirket
jordbund med begrænset grad af næringsstofforurening, og dermed gode forudsætninger for høj
biodiversitet.
Endvidere er der ved udpegningen taget stort hensyn til at inkludere arealer beskyttet af nbl. § 3.
Derudover er der skelet til regionens og amternes udpegninger af økologiske forbindelser samt potentielle
økologiske forbindelser. Endvidere region- og kommuneplanens udpegning af potentiel natur.
Fredede områder er kun inkluderet i kortlaget, såfremt det kan begrundes naturmæssigt.
Foruden ovenstående er kortlaget også suppleret med arealer som ud fra kendskab til naturmæssigt
potentiale eller artsforekomster synes relevante.

Skovrejsning
Byrådet vil

- give mulighed for enkelte steder at udvide skovarealet i kommunen under hensynstagen til landskabs-,
kultur og naturværdier.
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Redegørelse
Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde
plante- og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2, ligesom skov kan bruges til at beskytte
drikkevands- og grundvandsressourcer. Derfor er det et nationalt mål at øge skovarealet fra 11% til 20-25% i
perioden 1990 til 2090.
Skovrejsningsområder
Skovrejsning er ny skov der plantes på landbrugsjord. Der plantes primært løvskove med danske
hjemmehørende arter som eg, bøg ask, el og mange buske. Nåletræer plantes mest for variationen og vildtets
skyld. Ofte genoprettes småbiotoper som vandhuller og græsningsarealer i forbindelse med
skovrejsningsprojekter, og der bliver lagt vægt på, at skoven passes ind i landskabet så terrænet og otte
udsigtssteder bevares. En ny skov skal være på mindst 2 ha, men bør være større af hensyn til
træproduktionen. De nærmere regler ndes i ”vejledning om privat skovrejsning”, der er udgivet af
Naturstyrelsen.
Skov i Halsnæs Kommune
Der er i dag ca. 1154 ha. skov, svarende til ca. 11 % af kommunens areal. Størstedelen af skovarealerne ligger ved
Arresødal, Tisvilde Hegn, på Arrenæs og ved Grønnesse. Af kortet fremgår, at størstedelen af Halsnæs
Kommune er udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket, mens der kun er enkelte områder udlagt til
skovrejsning. Det skyldes, at Halsnæs Kommune omfatter mange værdifulde landskaber og kulturhistoriske
interesseområder, der ikke er forenelige med skov.
Uønsket skovrejsning
Skov er et meget karakteristisk landskabselement, og det kan være med til at udviske andre knap så stærke,
men vigtige elementer. Det gælder fx kirkeomgivelser, områder der er udpeget som kulturmiljøer samt
værdifulde landskaber, lavbundsområder, geologiske interesseområder og vindmølleområder m.m.
Det betyder, at de steder i det åbne land, der er udpeget som kirkeomgivelser, kulturmiljø eller værdifuldt
landskab, er det som udgangspunkt ikke ønskeligt, at der plantes skov, fordi det kan være med til at udviske de
værdifulde landskabselementer. Derfor ønskes der eksempelvis ikke plantet skov i nærheden af Kregme,
Vinderød og Torup kirker eller i områder med fri udsigt over det åbne land. På samme måde er der
lavbundsområder, hvor skov vil sløre oplevelsen af de lavtliggende områder fx lavbundsområderne ved Arresø
og på Arrenæs. Hvis der plantes skov i umiddelbarnærhed af vindmølleområder, vil det genere vindmøllerne,
og det er derfor uønsket, at der plantes skov der.
Plantning af skov og tilskud
Inden for de udpegede skovrejsningsområder kan der opnås et højere tilskud til plantning af skov i henhold til
Skovloven. I det øvrige landområde kan der også plantes skov, men med lavere tilskud, og endelig er det ikke
tilladt at plante skov i områder, hvor skovrejsning er uønsket. Halsnæs Kommune udpeger områder til
skovrejsning, og områder hvor skovrejsning er uønsket. Naturstyrelsen vurderer ansøgninger om tilskud til
privat skovrejsning og tildeler tilskud.
Fremtidig planlægning
Det er muligt, at der i løbet af planperioden bliver behov for at revidere udpegningerne af, hvor der kan rejses
skov og hvor skovrejsning er uønsket. Hvis udpegningerne skal revideres, er der en række forhold, som det er
relevant at forholde sig til.
Grundvandsbeskyttelse
Undersøgelser har vist at plantning, at skov kan være med til at beskytte grundvandet i områder med særlige
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drikkevandsinteresser, fordi der generelt udvaskes mindre kvælstof under skove og bruges mindre pesticider i
forbindelse med skovdrift end i landbrugsproduktionen. Derfor kan det eksempelvis være en fordel af plante
skov i nitratfølsomme indvindingsområder.
Kulturmiljø
Plantning af ny skov kan være med at sløre knap så stærke landskabselementer. Det betyder blandt andet, at
skov kan sløre strukturer i landskabet som hegn og diger, der vidner om tidligere tiders dyrkningsstrukturer, fx
hvordan en landsby er udskiftet. Derfor bør områder der er udpeget som kulturmiljø som hovedregel friholdes
for skovrejsning, og hvis der - af hensyn til andre interesser - alligevel er et ønske om at plante skov, skal det
vurderes om skoven i det konkret tilfælde vil sløre de kulturhistoriske spor.
Landskabelige værdier
Oplevelser af det åbne landbrugslandskab, med forholdsvis lange kik, er en vigtig landskabelig kvalitet i
Halsnæs Kommune. Ved udpegning af nye skovrejsningsområder er der derfor væsentligt at tage højde for
hvordan ny skov vil påvirke oplevelsen af åbenhed i landskabet.
Biodiversitet
Ny skov kan bidrage positivt til forbedring af biodiversiteten fordi skovene kan fungere som gode levesteder
for dyr- og planter. Det gælder især hvis tilplantning af skov kombineres med etablering af nye vandhuller,
vådområder, åbne skovenge og lignende varierede naturtyper. Skovbryn er ligeledes i sig selv gode levesteder
for dyr og planter. Derfor kan nye skove også fungere som gode spredningskorridorer, hvis de plantes i
nærheden af eksisterende større naturområder.
Rekreative formål
Undersøgelser viser, at skovene er den mest besøgte naturtype i Danmark, og skovene rummer generelt gode
muligheder for forskellige former for friluftsliv. Etablering af bynær skov kan øge attraktiviteten af
boligområder fordi skoven giver gode muligheder på rekreative aktiviteter. Bynære skove kan også virke som
en glidende overgang mellem byen og det åbne land. Der ndes i dag forholdsvis meget bynær skov i Halsnæs
Kommune.
Her kan du læse mere
- Tilskud til privat skovrejsning, Landbrugsstyrelsen, 2018
Retningslinjer
5.6.1 De udpegede skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov.
5.6.2 Inden for områder hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov.
5.6.3 Inden for det øvrige landområde kan der plantes skov.
5.6.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, vindmøller, friluftsliv og
grundvandsinteresser.
Kort 5.6 - retningslinjer

Kort 5.6 Skovrejsning
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for skovrejsning ifølge Planlovens §11a, stk. 1, nr. 7.
Udpegningsgrundlag
Arealudpegningerne er overført uændret fra Kommuneplan 2009 og 2013. I Halsnæs Kommune er det primært
landskabelige og kulturhistoriske værdier, der er udgangspunkt for udpegningen af områder, hvor
skovrejsning er uønsket.
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Jordbrug
Byrådet vil
- sikre landbrugets erhvervsøkonomiske interesser ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder og
områder til store husdyrbrug under hensynstagen til natur- og miljømæssige interesser.
Redegørelse
Det åbne land består af landbrugsarealer, skove, naturområder og bebyggelse i landbyer samt fritliggende gårde
og huse. Landbrugsarealerne er ofte under pres for en anvendelse til andre formål, og det kan derfor være
nødvendigt at udpege områder, hvor landbrugets interesser prioriteres højt. Det er det, udpegningen af særlige
værdifulde landbrugsområder har til formål at sikre.
I forbindelse med Kommuneplan 2013 har Halsnæs Kommune foretaget en revision af udpegningsgrundlaget
for særligt værdifulde landbrugsområder. Kommunen reviderede udpegningen, fordi der var kommet en ny
statslig jordbrugsanalyse, som kommunens udpegning skulle være i overensstemmelse med. Men også fordi
udpegningen i Kommuneplan 2009 var baseret på, at de steder, hvor det var bedst at dyrke landbrug, var i
områder med jordbundstypen sandblandet lerjord. Denne betragtning var lidt for forenklet og stred nogle
steder mod andre arealinteresser. Derfor var det Halsnæs Kommunes vurdering, at der var behov for en ny
udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder. Afsnittet er ikke revideret til Kommuneplan 2021.
Jordbrugsanalysen viser, at i 2009 var der i alt 236 landbrugsejendomme i Halsnæs Kommune. Tilsammen
ejede de et samlet landbrugsareal på 4.026 ha. Det betyder, at den gennemsnitlige ejendomsstørrelse var på 17
ha (jordbrugsanalyser.dk).
Som det kan ses af tabellen nederst på siden er der mange små landbrugsejendomme og få store
landbrugsejendomme med arealer over 70 ha. Desuden kan det ses af tabellen, at selv om de store brug kun
udgør 3% af ejendommene, dyrker de alligevel 23% af landbrugsjorden. Mange af de små og mellemstore
landbrugsejendomme drives af deltidslandmænd, som har hovedparten af deres indkomst fra et andet
erhverv.
Landbrugsbedrifter
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I en beskrivelse af landbrugets ejendomsstruktur er antallet og størrelsen af landbrugsbedrifterne nok langt
mere interessant end landbrugsejendomme. En landbrugsbedrift kan bestå af en eller ere
landbrugsejendomme. Når man ser på bedriftsniveau bliver tendensen med mange små brug også tydeligere,
idet 91% af landbrugsbedrifterne er under 70 ha, mens kun 9% af landbrugsbedrifterne er over 70 ha (kilde:
statistikbanken.dk). Jordbrugsanalysen viser desuden, at landbrugene ligger spredt ud over hele Halsnæs
Kommune, dog med en tendens til at de store brug ligger på halvøen Halsnæs.
Udviklingen i ejendomsstrukturen
Udviklingen af landbrugets ejendomsstruktur har de seneste årtier gået mod, at der bliver færre mellemstore
brug og færre store brug, og at de tilbageværende store brug bliver større og større for at være rentable og
konkurrencedygtige. Omvendt kommer der ere små brug som drives af landmænd, der har deres
hovedindkomst et andet sted fra end landbruget. Mange af deltidslandmændene har enten ikke noget
dyrehold eller også er dyreholdet primært heste eller kødkvæg, der ikke kræver så meget pasning og som
bruges til at afgræsse landbrugsarealerne – kun enkelte brug har får.
Mange af landbrugene kan karakteriseres som multifunktionelle. Det vil sige, at landbrugene får deres
indtægter fra forskellige steder, og eksempelvis ud over traditionel planteavl eller husdyrhold også bidrager
med biomasse til de lokale varmeværker, fødevarer til lokal afsætning, agroturisme, social farming med mere.
Det kan eksempelvis være i form af en gårdbutik der leverer til nærområdet, hestepension, ferielejligheder eller
ved at være besøgslandbrug.
Udviklingen med samdrift af ere ejendomme eller specialiseret produktion til særlige målgrupper (økologi,
gårdbutikker som leverer til nærområdet) forventes at vinde frem til fordel for konventionelle
enkeltmandsbedrifter. Til gengæld kan nærheden til Københavnsområdet med et opland med et stort
forbrugerpotentiale udnyttes til nicheproduktion, og en produktion, hvor man udnytter forbrugerønsket om at
vide, hvor fødevarerne kommer fra.
Særlig værdifulde landbrugsområder
Det er Halsnæs Kommunes vurdering, at al landbrugsjord er værdifuldt, men der er forskel på, hvor robuste
områderne er. Der er derfor forskel på, hvilken slags landbrug der kan være forskellige steder i kommunen. For
eksempel vil naturbeskyttelsen spille en stor rolle for hvilken slags landbrug, der kan være i et Natura2000
område. Omvendt vil landbrugsdrift med eksempelvis græsning mange steder være nødvendig for at
opretholde områdernes naturindhold.
Der er derfor nogle steder, hvor kommunen helst ser, at landbruget bliver drevet ekstensivt. Det kan være fordi,
der er nogle særlige natur- eller kulturværdier i området, som ønskes bevaret eller for at beskytte grundvandet.
En del områder i Halsnæs Kommune er udpeget som Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) eller
Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI), fordi der er store drikkevandsinteresser. I disse områder kan en
ekstensiv landbrugsdrift, hvor brugen af gødning og pesticider kan holdes på et begrænset niveau, være med
til at beskytte grundvandet.
En af kommunens mest sårbare vandindvindingsområder ligger omkring Søgården og Magleblikområdet syd
for Frederiksværk. For at sikre en fortsat ekstensiv landbrugsdrift på Søgårdens arealer efter salg af Søgården
og en del at de tilhørende arealer, har kommunen fået tinglyst en deklaration med vilkår, som skal sikre
grundvandsinteresserne samtidig med, at ejendommen forsat drives som landbrug.
På samme måde vil en ekstensiv landbrugsdrift med eksempelvis græsning være hensigtsmæssig på de
lavtliggende områder, der er udpeget som lavbundsområder.
Forslag til udpegninger af særlig værdifulde landbrugsområder - se under retningslinjer.
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Store husdyrbrug
Kommunerne skal i Kommuneplan 2021 udpege områder til større husdyrbrug. Større husdyrbrug er de neret
som værende miljøgodkendt efter Husdyrgodkendelseslovens § 12 eller Husdyrbrugslovens § 16a eller efter
Miljøbeskyttelseslovens § 33brug med anlæg og driftsbygninger til mere end 500 DE. Der ndes i Danmark
mange husdyrbrug med ovenstående de nition, og dette tal forventes at vokse. Tendensen er dog, at kun
ganske få at disse brug er - eller vil blive - placeret i Nordsjælland. Dette skyldes blandet andet, at Nordsjælland
er tæt befolket sammenlignet med andre steder i landet, og at der er mange andre arealinteresser i det åbne
land end landbrug.
I Halsnæs Kommune er der et kvægbrug, som er godkendt efter Husdyrbruglovens § 16a. Desuden er der
lovgivningsmæssigt nu mulighed for husdyrbrug, der ikke selv har landbrugsjord (jordløse
landbrugsejendomme), men kommer af med husdyrgødning på en anden måde, for eksempel til et
biogasanlæg.
De store husdyrbrug har brug for store driftsbygninger, og det er en ny udfordring for planlægningen i det åbne
land, når de store bygninger skal placeres.
Halsnæs Kommune har på baggrund af viden om de eksisterende husdyrbrug, udviklingspotentialet i disse,
transportmuligheder, områdernes robusthed, landskabelige interesser samt nitratfølsomme
indvindingsområder udpeget området omkring det eksisterende store husdyrbrug i Sverkilstrup, som
værende et sted, hvor der er plads til de store husdyrbrugs driftsbygninger.
Udpegningen ændrer ikke ved, hvordan husdyrbrug reguleres. Blandt andet kræver en udvidelse af
husdyrbrug en tilladelse efter Husdyrbrugloven, uanset om husdyrbruget ligger indenfor eller udenfor de
udpegede områder til store husdyrbrug. Det betyder, at det fortsat kræver en konkret vurdering af en ansøgning
efter Husdyrbrugloven, uanset om en ejendom ligger i et udpeget område til store husdyrbrug eller udenfor
disse.
Her kan du læse mere
- Jordbrugsanalyser.dk
Retningslinjer
5.7.1 De særligt værdifulde landbrugsområder skal søges opretholdt til landbrugsformål, og fastholdes som et
hovedsageligt landbrugspræget åbent land.
5.7.2 Ved planlægning af nye aktiviteter i de særlige værdifulde landbrugsområder skal der i videst muligt
omfang tages hensyn til landbrugsbedrifternes arrondering, investeringsmuligheder og muligheder for
jordfordeling.
5.7.3 Det skal sikres, at der er en passende afstand mellem eksisterende landbrug og ny miljøfølsom
anvendelse som eksempelvis boliger og rekreative anlæg, så miljøkon ikter undgås både af hensyn til nye
boliger og rekreative anlæg og af hensyn til landbrugets produktionsvilkår.
5.7.4 Inden for de nitratfølsomme indvindingsområder bør landbrugsdriften søges ekstensiveret via frivillige
aftaler.
5.7.5 Inden for områder, der er udpeget som lavbundsområder og som kan genoprettes til vådområder, kan der
gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducerer udvaskningen af
næringsstoffer til vandmiljøet, jf. Vandmiljøplan II og III. I de udpegede områder må der ikke gives tilladelse til
byggeri og anlæg mv., som forhindrer, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
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5.7.6 I Natura 2000-områderne og de biologiske kerneområder skal arealanvendelsen, herunder
landbrugsproduktionen, tage særlig hensyn til de naturtyper, som skal beskyttes i områderne.
Landbrugsproduktionen skal søges ekstensiveret gennem frivillige aftaler. Landbrugsproduktionen skal tage
hensyn til, at områderne ikke gror til, for eksempel ved at anvende arealerne til græsnings eller høslæt.
5.7.7 I de geologiske interesseområder bør arealanvendelsen, herunder landbrugsproduktionen, tage størst
mulig hensyn til de geologiske interesser således, at de landskabelige strukturer ikke udviskes.
5.7.8 Nye driftsbygninger til landbrug skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabelige,
biologiske, miljømæssige og kulturhistoriske værdier jf. retningslinjer for disse temaer samt landbrugsdriften.
5.7.9 Bygninger og anlæg til store husdyrbrug kan placeres på det udpegede sted. I det udpegede område skal
anden anvendelse, der kan være i kon ikt med intensiv husdyrproduktion, så vidt muligt undgås.
Kort 5.7 - retningslinjer
Kort 5.7 Jordbrug

Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for værdifulde landbrugsområder er fastsat i medfør af Planlovens § 11a stk. 1, nr. 10.
Udpegningsgrundlag
Arealudpegningerne er revideret i Kommuneplan 2013 på baggrund af den seneste statslige jordbrugsanalyse
og ikke ændret siden.
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Råstoffer
Byrådet vil
- sikre de erhvervsøkonomiske interesser i forbindelse med råsto ndvinding under hensyntagen til natur- og
miljømæssige interesser i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelser i de udpegede
råstofgraveområder.
Redegørelse
Region Hovedstaden har udarbejdet Råstofplan 2012. Planen har været i høring fra 12. december 2012 til 28.
februar 2013 og er endeligt vedtaget 14. maj 2013. Råstofplan 2012 er revideret i indhold, ligesom en række
graveområder er blevet undersøgt nærmere og deres afgrænsning revideret. En ny råstofplan er på vej i 2021. I
den nye plan arbejdes med udlæg af to nye interesseområder ved Evetofte og nord for Grønnessegård.
I Halsnæs Kommune er der tre graveområder på i alt 57ha. Råstofforekomsterne består primært af sand og en
mindre mængde grus. De to graveområder er kortlagt, mens C3 ikke er endnu. Forekomsterne er vurderet til
3.400.000 m³.
I løbet af de kommende re år er det håbet, at Region Hovedstadens også får kortlagt det sidste graveområde i
Halsnæs Kommune.
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I 2021 er der ingen aktive råstofgrave i kommunen. Område C1 vurderes at være fuldt udgravet, mens der stadig
er en del uudnyttet i C4, og C3 slet ikke er taget i brug. Der har tidligere været indvundet råstoffer mange andre
steder i kommunen, især omkring Ølsted til gasbetonproduktion og på Arrenæs. Arealerne er nedlagt som
graveområder af beskyttelsesmæssige hensyn.
Indvinding af råstoffer vil altid være et voldsomt indgreb i landskabet, som efter endt indvinding efterlades
med store huller, hvor der i mange tilfælde også vil opstå naturlige søer. Der er i dag i praksis ikke mulighed for
at tilføre ren jord til efterbehandling, når råsto ndvindingen er slut, da jordforureningsloven kun i meget få
tilfælde giver mulighed for dispensation til det. Det er regionen, der er myndighed på dette område.
Efterbehandling af området skal derfor ske ved at forme graven på en fornuftig måde og dække af med den
overjord, der bliver rømmet af, inden indvindingen går i gang. Det bør sikres, at råstofområder efter endt
gravning kan indrettes til rekreative formål.
Da råstoffer er en vigtig ressource i forbindelse med stort set alle bygge- og anlægsarbejder, og de udlagte
graveområder ikke indeholder ubegrænsede ressourcer, må der nødvendigvis ske en afvejning af behovet for
råstoffer og hensynet til natur- og landskabsværdier i de områder, hvor der graves.
Her kan du læse mere
- Råstofplan 2012, udarbejdet af Region Hovedstaden
- Forslag til råstofplan 2016/2020
- Beskyttelsesinteresser i det åbne land, Hovedstadens
Udviklingsråd, december 2006
Retningslinjer
5.8.1 Råsto ndvinding skal som hovedregel foregå inden for indvindingsområderne udlagt i regionens
råstofplan. Indvindingsområderne kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere
råsto ndvinding.
5.8.2 Tilladelse til råsto ndvinding under grundvandsspejl kan gives af regionen på baggrund af en konkret
vurdering.
5.8.3 Der gives ikke nye tilladelser til at indvinde råstoffer i kildepladszoner.
5.8.4 Råsto ndvinding kan undtagelsesvis foregå uden for de udlagte råsto ndvindingsområder, men kun
hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige overordnede eller kommuneplanmæssige interesser.
5.8.5 En eventuel tilladelse uden for de udlagte råsto ndvindingsområder skal gives af regionen med Halsnæs
Kommunes samtykke.
5.8.6 Af hensyn til risikoen for grundvandsforurening skal færdiggravede arealer efterbehandles til ikke
forurenende rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udgør nogen
forureningsrisiko.
5.8.7 Ved efterbehandling af råstofgrave, der helt eller delvist ligger i et beskyttelsesområde, kan det pålægges
indvinder at efterbehandle til formål, der er forenelige med de konkrete landskabs-, natur- og kulturværdier i
området. I det hele taget skal der tænkes i at skabe ny interessant natur, som kan bidrage til at øge
biodiversiteten. Således må der f.eks. gerne efterlades stejle skråninger.

145

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

5.8.8 Nye golfbaner og andre arealkrævende fritidsanlæg, der kræver bygninger, kan anlægges, og
eksisterende kan udvides i efterbehandlede råstofgrave, når det sikres, at anlægget ikke sprøjtes, gødskes eller
på anden måde forurener grundvandet, og det sker i henhold til retningslinjerne for friluftsanlæg.
5.8.9 Efterbehandling af færdiggravede arealer skal respektere de geologiske og landskabelige interesser samt
anvendelsen af de omkringliggende landskab. Se også afsnittene Geologi og Værdifulde landskaber.
Kort 5.8 - retningslinjer
Kort 5.8 Råstoffer

Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for råsto ndvinding er fastsat i medfør af Råsto ovens § 5a og Planlovens § 11 stk. 4, nr. 6.
Udpegningsgrundlag
Region Hovedstaden udpeger graveområder, kortlægger områdernes rummelighed og opstiller overordnede
retningslinjer. Kommunerne kan supplere med lokale retningslinjer, der primært handler om
efterbehandlingen af et udgravet råstofområde.
Råstofplan 2016-2020 er i proces. Heri udpeges et par områder i Halsnæs til mulige nye graveområder. Det er
ikke på nuværende tidspunkt ikke besluttet om de medtages.
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Kystnærhedszonen
Byrådet vil

- bevare kysterne langs Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat som typiske danske kystlandskaber, og medvirke
til at sikre og forbedre adgangen til kysterne.
Redegørelse
De danske kyster er enestående i Europa på grund af deres variation. Det er derfor af national og international
interesse, at de danske kyster bevares. For at beskytte kystområderne er der afgrænset en kystnærhedszone på
ca. 3 km fra kysten i landzone og sommerhusområder, hvor der gælder særlige regler for planlægningen.
Formålet med kystnærhedszonen er at søge at friholde kystområderne for yderligere bebyggelse og anlæg, som
ikke er afhængige af kystnærhed, for at sikre at de åbne kyster forsat udgør en væsentlig landskabs- og
naturresurse.
Kystnærhedszonen
Næsten hele Halsnæs Kommune ligger inden for den 3 km brede kystnærhedszone. Kun den yderste del af
Arrenæs samt området vest for Grimstrup og Lille Havelse ligger udenfor kystnærhedszonen. De to største byer
Frederiksværk og Hundested, ligger begge direkte ud til kysten. Kystlandskabet består dels af
fjordlandskaberne ned mod Roskilde Fjord og Isefjorden og dels af Kattegatkysten på den nordlige del af
Halsnæs. Begge kysttyper, er karakteristiske for det danske kystlandskab. Den kystnære beliggenhed betyder,
at der ved planlægning af nye byområder, byggeri og anlæg mm. inden for kystnærhedszonen skal gives en
særlig planlægningsmæssige eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Kystnærhedszonen er
ikke en forbudszone, men en planlægningszone. Udvikling indenfor kystnærhedszonen er ikke udelukket,
men det kræver en meget grundig planlægning.
Kystkiler
Kystkiler er åbne grønne områder, der går ned til kysten og forbinder kystområderne med baglandet. Ofte
ligger kystkilerne som de sidste åbne områder langs en ellers bebygget kyststrækning og giver mulighed for at
fornemme nærheden til kysten fra eksempelvis byområder, veje og det åbne land. En del steder dyrkes
kystkilerne landbrugsmæssigt.
Kystkilernes er i kommuneplanen udlagt som regionale friluftsområder for det almene (uorganiserede)
friluftsliv, se afsnittet om friluftsformål.
Kystkilerne har regional betydning som friluftsområder for indbyggerne i hele Hovedstadsområdet. I
kystkilerne må der blandt andet ikke opføres bebyggelse eller anlæg til beboelse, erhverv eller andre
bymæssige aktiviteter eller anlæg til organiserede friluftsformål, der kan begrænse befolkningens adgang til
og benyttelse af kystkilerne til almene friluftsformål. I forbindelse med planlægning og administration af
kommuneplanens retningslinjer og anden lovgivning skal den rekreative anvendelse af kystkilerne gå forud
for andre interesser.
Strandbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen er en forbudszone der er fastlagt i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Formålet er at
sikre og bevare åbne kyster. Strandbeskyttelseslinjen er principielt 300 m fra landvegetationen på det
tidspunkt, den blev fastlagt, men i sommerhusområder er strandbeskyttelseslinjen kun 100 m, ligesom den er
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mindre end 300 m i områder med bebyggelse helt ned til kysten. Den konkrete afgrænsning af
Strandbeskyttelseslinjen kan ses på Miljøportalen. Inden for Strandbeskyttelseslinjen må tilstanden ikke
ændres. Det betyder, at der ikke må opføres ny bebyggelse som for eksempel skure, carporte, master,
campingvogne eller tilbygninger til eksisterende bygninger. Bygningers ydre fremtræden må heller ikke
ændres. Desuden må der ikke udstykkes, gennemføres terrænændringer, beplantes eller hegnes. Eksisterende
lovlig landbrugsdrift indenfor Strandbeskyttelseslinjen er tilladt. Det er dog ikke tilladt at tilplante med
eksempelvis frugtbuske eller juletræer, selv om det sker i forbindelse med en landbrugsmæssig drift. Også
plantning af læhegn og etablering af vildremiser er omfattet af forbuddet. Det er dog tilladt at genplante og
udskifte eksisterende læhegn, lige som det er tilladt at gentilplante på skovarealer. For en nærmere
gennemgang henvises til vejledningen om 300 m strandbeskyttelses- og klitfredningszone eller til Miljøcenter
Roskilde, der administrerer bestemmelserne om Strandbeskyttelseslinjen.
Nye aktiviteter inden for kystnærhedszonen
Halsnæs Kommune har gennemgået de gældende arealreservationer til byformål, der ligger indenfor
kystnærhedszonen. De lokalplanlagte byzoneområder, byudviklingsområder og sommerhusområder i
kystnærhedszonen vurderes forsat at være aktuelle. På længere sigt vil nye byudviklingsarealer søges placeret
bag eksisterende byområder, så de ikke påvirker kystlandskabet.
Der ndes en række sommerhusområder, hvor en del af området er udpeget som kystkile, og derfor ikke kan
bebygges. Det bør overvejes, om det vil være muligt at tilbageføre områderne til landzone. En tilbageførsel til
landzone vil kræve en forudgående dialog med de berørte lodsejere.
Der er i 2008 udarbejdet en Masterplan for Hundested Havn og en Helhedsplan for Hundested bymidte.
Masterplanen for Hundested Havn muliggør en udbygning med boliger umiddelbart nord for lystbådehavnen.
Intentionerne i planen er at styrke kulturindholdet på havnen, ligesom der gives mulighed for hotelvirksomhed
på havnen. Et andet centralt punkt i planen er at skabe en bedre forbindelse mellem havnen og bymidten. Al
fremtidig udvikling på Hundested Havn sker inden for de eksisterende bolværker. I forbindelse med
udarbejdelse af Masterplan for Hundested Havn er der udarbejdet en række volumenstudier og visualiseringer.
Masterplanen er ikke udarbejdet på baggrund af et konkret projekt, hvorfor placeringen af bygningerne og
dermed indvirkningen på kystlandskabet ikke kan analyseres færdigt, før der er truffet beslutning om et
konkret bebyggelsesforslag for området. Kommuneplan 2013 stiller derfor krav om, at der i forbindelse med
lokalplanlægning eller anden projektplanlægning foretages en vurdering af indvirkningen på kystlandskabet.
I Hanehoved ndes et mindre byzoneområde, som i Regionplan 2005 er udlagt til kystkile, som primært skal
anvendes til aktiviteter for det almene (uorganiserede) friluftsliv, og hvor der ikke må opføres bebyggelse.
Også for mindre anlæg som for eksempel opstilling af husstandsvindmøller skal der gives en særlig
planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for den kystnære placering. Dette sker med en konkret
vurdering af det enkelte byggeri eller anlæg, typisk i forbindelse med en landzonetilladelse.
Retningslinjer
5.10.1 Kystnærhedszonen omfatter landzone, byzone og sommerhusområde indtil 3 km fra kystlinien.
Afgrænsningen i Halsnæs Kommune fremgår af kortet ovenfor.
5.10.2 I kystnærhedszonen må der ikke placeres anlæg eller bebyggelse på land, som forudsætter inddragelse af
arealer på søterritoriet. Undtaget herfra er tra khavne og andre overordnede tra k- og forsyningsanlæg.
Tra k- og forsyningsanlæg samt lystbådehavne skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og i forhold til
kommuneplanens øvrige retningslinjer eller særlig kystbeskyttelse.
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5.10.3 I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan
overføres til byzone) og sommerhusområder, der ligger lige ud til kysterne eller indgår i et samspil med
kystlandskabet, skal der i forbindelse med planlægningen ske en vurdering af de fremtidige
bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at:
- ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed
- der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og naturinteresser på de omgivende arealer
- der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
- offentligheden sikres adgang til kysten.
5.10.4 I lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzone, der vil påvirke kysten visuelt,
skal der gøres rede for påvirkninger af kystlandskabet. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller
volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
5.10.5 Halsnæs Kommunes kystområder skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af
kystnærhed. I den 3 km kystnærhedszone må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en
særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering.
5.10.6 Ny byzoneudlæg til boligbebyggelse i kystnærhedszonen skal fastholdes til helårsbeboelse. I den 3 km
kystnærezone må der kun planlægges for anlæg og byggeri, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig
eller funktionel begrundelse for den kystnære lokalisering.
5.10.7 Befolkningens adgang til de kystnære områder skal sikres og styrkes.
5.10.8 Planlægning for Hundested Nordhavn skal tage udgangspunkt et konkret projekt. I forbindelse med
lokalplanlægning eller anden projektplanlægning skal det vurderes, hvilken indvirkning fremtidigt byggeri
har på kystlandskabet.
Kort 5.9 - retningslinjer
Kort 5.9 Kystnærhedszonen
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for Kystnærhedszonen er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 1 nr. 18, § 11e, stk. 1 nr. 7, §
11f, stk. 2 samt § 5a, stk. 1 og § 5b.
Udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlaget er videreført uændret fra Kommuneplan 2009 og 2013.

Teknik
Kapitlet Teknik indeholder en række temaer, der beskriver de mere tekniske dele af kommuneplanen og de
udviklingsmuligheder, der er i Halsnæs.
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Temaerne i kapitlet er:
1. Tra k og parkering, der handler om veje, jernbaner og stier og strukturen og visionerne for dem.
2. Tekniske anlæg, der handler om placering af tekniske anlæg og forhold til omgivelserne.
3. VVM-pligtige anlæg, der handler om de anlægstyper, der kun kan gennemføres efter udarbejdelsen af en VVM.
4. Støjbelastede områder, der handler om støjforhold i forhold til veje, jernbaner, virksomheder og forskellige
enkeltstående støjende anlæg.

Tra k og parkering
Byrådet vil
- arbejde for at Halsnæs Kommune bliver en bæredygtig pendlerkommune ved at forbedre den kollektive tra k
og cykeltra kken i samarbejde med overordnede myndigheder og nabokommuner.

- den kollektive tra k styrkes optimalt, hvis kommunen på sigt kan blive betjent af S-tog og eventuelt af
hurtigbusser.
- den bløde tra k kan styrkes ved at få udarbejdet en cykelplan, som kan være med til at støtte op om den
bæredygtige tra k og skabe attraktive alternativer til biltra kken. Dette indbefatter dels, at der er et nmasket
stinet af befæstede og oplyste stier mellem boligområder og skoler, institutioner, stationer, butikker og anden
service og dels at der føres informationskampagner for cykler.
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- der skal arbejdes for at optimere det eksisterende vejnet, så der opnås en god fremkommelighed for
biltra kken. Det skal ske med respekt for bymiljøer og med fokus på tra ksikkerhed og sundhed, således at
gener og miljøpåvirkninger såsom støj begrænses. Fokus er både på vejene internt i kommunen, men også på
opgradering af vejene og tra kanlæggene til Frederikssund og Hillerød f.eks. til at blive 3-sporsveje og en
forbedring af tra kforholdene i Kregme.
- sikring og realisering af et sammenhængende rekreativt stinet i det åbne land bestående af såvel regionale
som lokale stier er et andet indsatsområde. Det er vigtigt, at der skabes god adgang fra byer og
sommerhusområder til det åbne land, til kysten og til øvrige rekreative områder. Ligesom det ud fra en
turistpolitisk overvejelse er vigtigt at skilte disse stier.
Redegørelse
Tra kstruktur i Halsnæs Kommune
Kollektiv tra k
Den nuværende kollektive tra k i Halsnæs Kommune består dels af Lokaltogs strækning HundestedFrederiksværk-Hillerød (Frederiksværkbanen), den regionale buslinje 320R der kører HelsingeFrederiksværk-Frederikssund, to lokale buslinjer, der udgår fra Frederiksværk station mod Liseleje
henholdsvis fra Hillerød over Frederiksværk til Hundested, samt en bybus, der nogle timer om dagen betjener
Arresøparken, Frederiksværk og Skovfogedlodden.
Lokalbanen og linje 320R udgør de to stamgrene i det kollektive net i Halsnæs Kommune med hyppig drift på
faste minuttal. Dertil lægger de i tre lokale linjer sig, så de giver en god adedækning. Linje 326 og 327 køres i
timedrift alle ugens syv dage. I områder uden buslinjer suppleres med Flextur.
Busbetjening
Halsnæs Kommune arbejder med udgangspunkt i det nye busnet, der er trådt i kraft i 2019. Lokalbanens og
linje 320R's faste køreplaner med 2-3 ture i timen i dagtimerne sammen med to lokale grundlinjer har givet
ere passagerer, ind til corona-pandemien ændrede alt fra marts 2020. Der er lagt stor vægt på, at de lokale
busser understøtter Lokalbanens tog, så den offentlige service bliver bedst mulig. Busdriften tilrettelægges i et
samarbejde med Movia og de øvrige nordsjællandske kommuner, så der bliver bedst mulig sammenhæng i
nettet.
Jernbaner og stationer
Halsnæs Kommune betjenes i dag af Lokaltog A/S mellem Hillerød og Hundested. Der er 11 stationer og
trinbræt inden for Halsnæs Kommune. Der arbejdes konkret med bedre faciliteter til cyklister ved alle
standsningssteder, ligesom Frederiksværk Station blev opgraderet væsentligt for et par år siden, og Melby
Station bliver det inden så længe.
Passagertallet på Frederiksværkbanen er steget jævnt siden, der blev indført 3 tog i timen, og tophastigheden
blev hævet fra 75 til 100 kmt, men er faldet i de sidste par år som det meste anden kollektive tra k. Det
forventes, at åbningen af det nye sygehus i Hillerød og et tilhørende stop på Frederiksværkbanen "Faurholm"
vil have en positiv effekt på passagertallet.
Halsnæs Kommune deltager i en dialog om den langsigtede udvikling og tra kale betjening af Nordsjælland
med både bus og tog. Herunder er Lokalbanens visionsplan fra 2012 et væsentligt element. Arbejdet består
blandt andet i at udvikle den besluttede nye station ved det kommende supersygehus i Hillerød.
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Tra kudfordringerne i Halsnæs Kommune går langt ud over kommunegrænserne. Den nye station ved
Faurholm, kommer til at fungere som en skiftestation mellem lokalbane til S-tog, og vil være med til at forkorte
rejsetiden mod Allerød, Birkerød og videre mod København, ligesom der vil blive nem adgang til regionens
sygehus. Dette vil have stor betydning for kommunens borgere.
Bæredygtig tra k
Biltra kken skaber mange gener f.eks. i form af tra kuheld, støj, luftforurening, barrierer i bymiljøer, den
optager areal og den er en væsentlig bidragsyder til CO2-udslippet. Derfor er der mange gode grunde til at søge
at fremme den lette tra k (cykel- og gangtra k) samt den kollektive tra k. Udviklingstendensen er de senere
år desværre gået mod mere bilkørsel og færre rejsende i den kollektive tra k. Derfor vil det være en ide at
arbejde med målrettede strategier, hvor f.eks. skoledistrikter understøtter de sikre skoleveje, gennemføre
kampagner indenfor skole- og sundhedsområdet for at øge den lette tra k, samle byudviklingen ved
stationerne og lignende.
I Frederiksværk og Hundested ligger en stor del af byernes opland i gang- og cykelafstand. Attraktive stiruter
ind mod bymidten fra alle retninger, herudover et tætmasket net af stier i selve bymidten, kan være med til at
fremme cykeltra kken og begrænse biltra kken. Et tra ksikkert og trygt stinet er desuden afgørende for at
skabe gode skoleveje og få ere børn til at cykle og færre forældre til at køre deres børn til skole i bil.
Det er ligeledes vigtigt med gode og attraktive forbindelser med bus og tog til de områder, hvor est pendler. Det
er først og fremmest Hillerød, dernæst Frederikssund, København og Gribskov og så de øvrige kommuner nord
for Storkøbenhavn.
At ændre tra kmønstre handler i høj grad om at få borgere til at ændre adfærd. Derfor er det vigtigt at skabe
gode rammer for bæredygtig tra k samtidig med, at informationen øges. Der er også tiltag helt uden for
tra ksektoren, der kan have betydning for den fremtidige miljøbelastning fra tra k i Halsnæs. En større
balance mellem personer, der både bor og arbejder i kommunen vil kunne være med til at mindske såvel
fremkommelighedsproblemer som miljøbelastningen. Corona-pandemien har også fået mange til at opdage, at
hjemmearbejde kan have sine fordele - og er praktisk muligt. Dette kan i høj grad være et element, der kan
reducere tra kken, hvis der holdes fast i det, når forholdene normaliseres igen.
Der arbejdes i 2021 målrettet mod at reducere kommunens eget klimaaftryk ved en analyse af kommunens
kørsel.
Veje - overordnet vejnet
Halsnæs Kommune er ved at opdatere tra kplanen , der bl.a. indeholder en vejklassi cering og en vurdering af
den fremtidige tra kbelastning i kommune.
Vejklassi ceringen inddeler kommunens veje i følgende kategorier: Gennemfartsveje, fordelingsveje og
primære lokalveje. Se kort 6.1.1.
I forhold til den fremtidige tra kbelastning i kommunen, så peger tra kplanen på en række løsningsforslag i
forhold til tra kafvikling, der tager hensyn til kommunens bymiljøer og til den store boligudbygning, der vil
foregå. Tra kplanen er et administrativt redskab, der samler projekter for fremkommelighed og
tra ksikkerhed.
Vejnettet har følgende tilhørsforhold:
To statslige veje, rute 16 fra kommunegrænsen til Hillerød til Fjordvej i Hundested (Hillerødvej, Hundestedvej,
Amtsvejen hovedlandevejene 106 og 107) og rute 211 fra kommunegrænsen til Frederikssund til Kregme
(Frederikssundsvej hovedlandevej 522). Disse er vigtige dele af gennemfartsvejene. Vejdirektoratet er
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vejbestyrelse og myndighed.
Et kommunalt vejnet, som består af de øvrige gennemfartsveje, fordelingsveje og primære lokalveje. Halsnæs
Kommune er vejbestyrelse og myndighed.
Private fællesveje, som er offentlige lokalveje og veje til enkelte private ejendomme. Halsnæs Kommune er
myndighed. Se kort 6.1.2.
Langs rute 16 og 211 mellem Kregme og grænserne til Hillerød Kommune henholdsvis Frederikssunds
Kommune er der reserveret areal til en udvidelse af vejen til tre spor (1+2-vej).
Der må jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 21 ikke skiltes langs vejene i det åbne land. Langs statsvejene er
Vejdirektoratet myndighed, mens Halsnæs Kommune er myndighed langs øvrige veje.
Stier - hovedstinet
I 2020 er der udarbejdet en sti- og cykelanalyse, som primært fokuserer på byakser og manglende forbindelser.
Dette vil blive indarbejdet i stiplanen i den nye tra kplan. Stiplanen viser også regionale stier samt forslag til
stier, der kan være med til at forstærke det rekreative stinet. Stierne fremgår af kort 6.1.3.
Stierne deles op i 3 kategorier:
Regionale tra kstier
Regionale rekreative stier
Lokale stier
Regionale tra kstier følger primært de overordnede veje mellem Hundested mod Hillerød, Helsinge og
Frederikssund. Stierne er generelt i eget trace eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltra kken. Senest er der
etableret nye stier på stykket fra Amagerhuse til Hundested.
De Regionale rekreative stier, der forbinder regionen på tværs. Nordkyststien, Fjordstien og den fremtidige
Arresøsti, udgør de primære regionale rekreative stier. Det er vigtigt, at disse stier er koblet op på det lokale
stinet, ligesom det er vigtigt med en god adgang fra stationer til disse stier, og at der er gode forbindelser
mellem de regionale rekreative stier. Frederiksborg Amt har i forbindelse med en revision af Arrenæsplanen
udpeget en række mindre stier, der også skal optages som regionale stier. Det er et krav, at kommunen skilter
de rekreative stier.
De lokale stier udgøres dels af f.eks. skolestier og andre transportstier, men også af rekreative stier. Disse stier
udgør et nmasket net bestående af stier med stianlæg, bred kantbane eller stier ad lokalveje uden anlæg eller
afmærkning. Med stiplanen er der nu grundlag for at udarbejde en decideret cykelplan, der vil kunne sætte
fokus på fremkommelighed, sikkerhed, skiltning, kombinationsrejser, kampagner for børn og cyklisme mm.
En cykelplan vil kunne følges op af en handlingsplan, der indeholder forslag til projekter, der kan være med til
at understøtte cyklen som transportmiddel. Især er der et ønske om at sikre krydsningerne mellem stierne og
de overordnede veje de steder, hvor det endnu ikke er sket.
I kommunens stiplan er der udpeget nogle nye strækninger eller punkter, hvor der er mulighed for forbedring af
stinettet. Det gælder f.eks. forbindelsen mellem Arresøstien og Fjordstien i syd. Ligesom der vises en sti på
tværs af Halsnæs, samt forbindelsesmuligheder mellem Nordkyststien og den fremtidige Arresøsti mod nord.
Der arbejdes løbende på at forbedre stiforbindelserne og kvaliteten af de eksisterende stier.
Havne og søtransportcenter
Hundested Havn blev i 1993 udpeget som regionalt søtransportcenter. Det er Halsnæs Kommunes ønske, at
havnen fortsat kan udvikle sig som erhvervshavn og søtransportcenter. Halsnæs Kommune og Hundested
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Havn I/S har siden 2009 udarbejdet ere lokalplaner, der giver havnen udvidelsesmuligheder, der ligger inden
for den VVM-vurdering, der er vedtaget af Hovedstadens Udviklingsråd i 1997. Ud over Hundested Havn er
Køge Havn, Københavns Havn og en lokalitet ved Københavns Lufthavn Kastrup tra khavnene i
hovedstadsområdet.
Parkering
I forbindelse med at Halsnæs Kommune har udarbejdet helhedsplaner for Frederiksværk og Hundested
bymidter, er der også udarbejdet parkeringsanalyser. Parkeringsanalysen for Frederiksværk viser, at der er en
meget høj belægning på parkeringspladserne i nærheden af Nørregade. Det er et billede, der har ændret sig
gennem de seneste år, bl.a. som følge af ere fortætningsprojekter for boliger i bymidten. Helhedsplanen for
Frederiksværk Bymidte giver yderligere mulighed for fortætning med boliger i bymidterne. Med det forventes
presset på parkering at stige yderligere. Hidtil har kommuneplanen stillet krav om parkering på egen grund i
Frederiksværk, men dette vurderes at være uforeneligt med at skabe en tættere by. Derfor forudses det, at der
vil være behov for at regulere parkeringen i den nærmeste fremtid. En parkeringspolitik kan være med til at
pege på løsninger til at mindske parkeringsproblemerne, så Frederiksværk fortsat kan være en god handelsby
med gode parkeringsmuligheder.
Parkeringsanalysen for Hundested har vist en langt mindre belastningsgrad end i Frederiksværk. Også i
"Helhedsplan for Hundested bymidte" gives der mulighed for fortætning, særligt omkring Nørregade. I
sommerperioden er der udfordringer med tilstrækkelig parkering ere steder i Hundested. Det anbefales derfor
at fastholde alle parkeringspladser ved nye projekter - og etablere nye ved større nye tiltag. I 2021 er der indført
betalingsparkering på havnens områder. Dette kan fører til ændringer i parkeringsmønsteret, der også påvirker
bymidten og vil blive fulgt fremadrettet.
Tra kbetjening af nye byområder
Ved udlæg af nye arealer til boliger, butikker og erhverv samt ved nye større projekter i eksisterende byområder
skal tra kbetjeningen - ikke bare inden for projektets rammer, men også uden for - tænkes ind i projektet. Det
gælder både veje, stier og kollektiv tra k.
Her kan du læse mere
Tra kplan for Halsnæs Kommune 2008
Halsnæs Transportplanprojekt 2018 (kollektiv tra k)
Retningslinjer veje
Kollektiv tra k
6.1.1 Kommuner og tra kselskaber skal ved forbedring af terminaler sørge for, at der er cykelparkering i
tilstrækkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.
6.1.2 Der skal sikres god tilslutning fra stationer til det rekreative stinet.
Veje og søtransportcentre
6.1.3 For at sikre den fremtidige fremkommelighed for bilister fra Hundested og Frederiksværk til Hillerød og
Frederikssund kan såvel rute 16 som rute 211 udvides til 3 spor fra Kregme til henholdsvis Hillerød og
Frederikssund. På retningsliniekort 6.1.1 er linjeføringen vist som princip. Den endelige linjeføring vil blive
fastlagt gennem en anlægslov eller VVM.
6.1.4 Der skal være fokus på trængselsstederne på de overordnede veje. I første omgang især rundkørslerne ved
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Karlsgave og Nørregade samt krydset Hundestedvej/Industrivej. Men også udkørslerne fra Ølsted til
Hillerødvej og Frederikssundsvej samt andre kryds med primært de statslige veje har dårlig tra kafvikling i
perioder med meget tra k.
6.1.4 Der skal fremover ndes en løsning på fremkommelighedsproblemerne gennem Kregme og i særdeleshed
i Kregmerundkørslen. På lang sigt kan det ske gennem en omfartsvej, men på kortere sigt er der primært brug
for en kapacitetsudvidelse. Det kan ske ved at udvide rundkørslen, signalregulere den, bygge shunts
(drejebaner udenom rundkørslen) eller ændre den til et lyskryds. Vejdirektoratet har ikke pt. konkrete planer
herfor.
6.1.5 Hundested Havn er udpeget som søtransportcenter.
6.1.6 Halsnæs Kommunes vejnet er klassi ceret ud fra vejenes tra kale funktion og betydning.
Klassi ceringen fremgår af retningslinjekort 6.1.1 Vejdirektoratet er vejbestyrelse for de to statsveje, rute 16 og
211 mellem grænsen til Hillerød Kommune og Fjordvej i Hundested henholdsvis grænsen til Frederikssund
Kommune og Kregme - begge veje er gennemfartsveje. Halsnæs Kommune er vejbestyrelse for resten af
gennemfartsvejene, fordelingsvejene og de primære lokalveje. De øvrige veje er primært private veje.
6.1.7 Nyanlæg og større vejforlægninger skal planlægges således, at de nødvendige faunapassager og
krydsninger af stier sikres.
6.1.8 Nye vejanlæg kan normalt ikke gennemføres inden for områder med f.eks. biologiske-, kulturhistoriskeeller landskabsbeskyttelsesinteresser.
6.1.9 Nyanlæg og regulering af veje inden for områder, som er udpeget som beskyttelsesområder, skal
respektere områdets karakter, herunder dets rekreative anvendelse og beskyttelsesbehov.
6.1.10 Der er planlægningsforbud for veje inden for Natura2000 områder.
6.1.11 Ved udbygning af større nye byområder, skal der sikres mulighed for såvel kollektiv tra kbetjening som
veje og stier.
6.1.12 Der skal sikres en god og sikker tilgængelighed til et kommende nyt boligområde ved Rådhusparken fra
Peder Falstersvej/Nørregade for både biler, cyklister og gående.
6.1.13 Der skal fremover arbejdes for at nde løsninger på fremkommelighed og tra ksikkerhed, hvor
kommuneveje og stier sluttes på statsvejene.
6.1.14 Kommuneplanen giver mulighed for en ændret anvendelse af Hundested Nordhavn fra erhverv til
boliger. Tra kbetjening af dette område sker via den kommunale del af Amtsvejen til statsvejen mod
Frederiksværk.
6.1.15 Kommuneplanen giver mulighed for at ændre anvendelsen af erhvervsområdet (Expan) i Ølsted til
boliger. Gennem lokalplanlægning skal der arbejdes for en god og sikker tra k- og stiadgang til området,
således at der skabes en god sammenhæng mellem Ølsted by og det nye boligområde.
6.1.16 Det skal være muligt at indrette samkørselsparkeringspladser i tilknytning til det overordnede vejnet.
Parkering
6.1.28 Der skal udlægges parkeringsareal efter følgende retningslinjer:
- Butikker, restauranter, cafeer og lignende:
1 parkeringsplads pr. 25 m2 bruttoetageareal.
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Kravet kan reduceres i f.eks. bymidterne, hvor der er mange offentlige p-pladser eller ved butikstyper, der har et
forholdsvis lille antal kunder som f.eks. møbelforretninger. Der kan i helt særlige situationer stilles et højere
krav, hvis forholdene ved en konkret placering og butik taler herfor. Der kan dog fastsættes større eller mindre
krav, hvis der er forhold, der taler herfor. Der kan være færre p-pladser ved en butik, der ligger i et område med
mange p-pladser i forvejen, færre ved butikker, der ikke har særligt mange kunder, krav om trailerparkering
(ekstra lange) ved f.eks. byggemarkeder, reduceret krav i bymidterne, ere ved enkeltliggende butikker, der ikke
kan drage nytte af andre p-pladser.
- Erhverv:
1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal.
- Boliger:
1½ parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav og etagebebyggelse med mulighed for tillæg til gæster.
2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
1 parkeringsplads pr. bolig ved ungdoms- ældre- og plejeboliger (dog plus evt. personaleparkering).
1 parkeringsplads pr. bolig ved etagebyggeri i bymidterne (Frederiksværk og Hundested) Kravet kan øges, hvis
særlige lokale forhold taler herfor.
I bymidter og lokalcentre i øvrigt vil kravene normalt skulle overholdes nybyggeri og tilbygninger til
eksisterende bebyggelse.
Ved indretning af boliger (fortætning), vil en reduktion i kravet kunne overvejes, hvis det skønnes, at der er
ledige offentlige parkeringspladser i nærheden. De offentlige p-pladser er dog primært beregnet til at
understøtte handelslivet, spisesteder og andre ikke-boligrelaterede anvendelser.
Ved alle byggerier, der kræver lokalplan, skal parkeringsbehovet vurderes konkret i forhold til blandt andet
boligtype, sammensætningen og beliggenheden og derpå tilpasses til et realistisk behov. Her kan f.eks. indgå
afstand til butikker, kollektiv tra k og erbrugereffekt.
Kravet kan reduceres ved ungdoms-, ældre- eller plejeboliger, hvis det skønnes rimeligt også set i forhold til
nærområdets parkeringsforhold i øvrigt.
6.1.29 Ved arealer til offentlige formål som for eksempel større rekreative anlæg, idrætsanlæg, museer, større
udstillinger og lignende, skal ansøger udarbejde en redegørelse for parkeringsforholdene i området i relation til
det aktuelle projekt. Denne redegørelse vil være grundlaget for det parkeringskrav, der fastlægges.Der skal
afsættes areal til parkering og afsætning i områder med offentlige formål.
6.1.30 Byrådet kan bestemme, hvor mange af de udlagte parkeringspladser, der skal anlægges og hvornår de
skal anlægges. Byrådet kan også bestemme, at der i særlige tilfælde kan udlægges areal til færre
parkeringspladser end ovenfor nævnt. Det kan f.eks. være ved byggeri af ældreboliger, ungdomsboliger og
lignende.
6.1.31 Ved anlæg af offentligt tilgængelige parkeringsanlæg skal der etableres handicapparkerings-pladser
efter Dansk Standard. I særlige tilfælde, hvor det kan vises, at der ikke vil være behov for det krævede antal
parkeringspladser, kan det reduceres.
6.1.32 En parkeringsplads skal minimum være 2,5 x 5 meter. Manøvrearealer skal mindst være 7 meter ved
vinkeret parkering.
6.1.33 I bolig-, center- og sommerhusområder samt grønne områder og områder til offentlige formål må der
ikke - ud over af- og pålæsning - ske parkering af køretøjer med en totalvægt på over 3.500 kg.
6.1.34 Der kan udlægges områder til lastbilparkering. Området skal sikres en god tilslutning til det overordnede
vejnet. Områderne kan udlægges i erhvervsområder, havneområder samt umiddelbart ud til overordnede veje
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og større tra kanlæg, hvor der ikke er boliger i umiddelbar nærhed.
Kort 6.1.1 og 6.1.2 - retningslinjer veje
Kort 6.1.1 Vejklassi cering og vejanlæg

Se kortet i stort format
Kort 6.1.2 Vejstatus
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Se kortet i stort format
Retningslinjer stier
Regionale tra kstier
6.1.17 Tra kstier vist på kort 6.1.2 skal indgå i den videre lokalplanlægning og dermed medvirke til sikring af
stinettets gennemførelse.
6.1.18 Regionale tra kstier skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltra kken,
f.eks. ved hjælp af en græsrabat eller en kantsten.
6.1.19 Halsnæs Kommune kan indgå i det samlede supercykelsti projekt for Hovedstadsområdet.
Rekreative stier
6.1.20 Kommunen skal gennem planlægning sikre det regionale og lokale rekreative stinet bl.a. gennem
indarbejdelse i lokalplaner.
6.1.21 Regionale rekreative stier såsom Fjordstien og Nordkyststien skal sikres og skiltes.
6.1.22 Der skal i samarbejde med nabokommunerne fastlægges et forløb for Arresøstien, hvorefter den skal
realiseres og skiltes. Øvrige regionale stier på Arrenæs skal ligeledes skiltes.
6.1.23 Der skal sikres sammenhæng mellem regionale rekreative stier, regionale tra kstier og lokale stier.
6.1.24 Lokale stier udgør et nmasket stinet bestående af stier med stianlæg, bred kantbane eller stier ad
lokalveje uden anlæg eller afmærkning.
6.1.25 Andre stier i det åbne land som f.eks. trampestier og markveje, der ikke er vist på kort 6.1.2 er fortsat
beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.
6.1.26 På baggrund af kommunes stiplan skal der arbejdes for at sikre de mange rekreative stier, herunder
forbindelsen mellem de regionale rekreative stier, forbindelsen til kyster og andre rekreative områder samt
stierne fra boligområder og sommerhusområder til de rekreative områder.
6.1.27 Stierne i det overordnede regionale rekreative stinet bør, (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer,
om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi,
sikkerhed og sammenhæng tilgodeses.
Stierne fremgår af retningslinjekort 6.1.2.
Kort 6.1.3 - retningslinjer stier
Kort 6.1.3 Stier
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for tra k fastsat i medfør af planlovens § 11 a, stk. 4.
Udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlaget fra Kommuneplan 2009, Kommuneplan 2013 og Fingerplan 2019 er videreført i
Kommuneplan 2021. Fingerplanen fastsætter nogle overordnede arealreservationer til tra k- og
forsyningsvirksomheder. I Halsnæs Kommune skal der medtages arealreservationer til følgende mulige
fremtidige, overordnede vejanlæg: Frederiksværk-Hillerød og Frederiksværk-Frederikssund med 3 spor.
Hundested Havn er fastholdt som regionalt søtransportcenter, som det har været i regionplanen siden 1997.
Kommuneplanen forholder sig ikke til den statslige tra kplan, da denne ikke omhandler lokalbanerne.
Halsnæs Kommune samarbejder med Lokalbanen, der varetager koblingen til S-togsnettet og til det statslige
banenet, der er omfattet af den statslige tra kplan. Ligesom Halsnæs Kommune samarbejder med
nabokommuner og Vejdirektoratet om at sikre en sammenhængende overordnet tra kstruktur i
hovedstadsområdet. Der blev i 2009 udarbejdet en tra kplan, der fastlægger bl.a. en vejstruktur og stistruktur
for kommunen.
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Tekniske anlæg
Byrådet vil
- sikre grundlaget for, at der en god forsyning af kollektiv varme og el.

- sikre drikkevand af god kvalitet og i tilstrækkelige mængder.
- sikre grundlaget for, at der er en tilfredsstillende dækning med mobilmaster.
- fremme andelen af vedvarende energi bl.a. i form af solenergianlæg og vindmøller.
- sikre, at spildevand bortledes, renses og udledes hygiejnisk, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.
- sikre, at risiko for oversvømmelser og opgaven med at bortlede vand indtænkes ved udlæg af nye byområder
og ved byomdannelse.
- sikre en bæredygtig affaldshåndtering, der er præget af klima- og miljøbevidsthed, hvor affaldsminimering,
ressourceudnyttelse og sundhed er vigtige aspekter.
- sikre mulighederne for grøn energi, herunder ved anvendelse af husdyrgødning til biogas og solenergi.
Redegørelse
Betegnelsen tekniske anlæg omfatter transport- og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg, miljøanlæg og
andre tekniske driftsanlæg. Det kan f.eks. være sporanlæg, stationer, rensningsanlæg, affaldsdeponerings- og
affaldsbehandlingsanlæg, vindmøller, oplagspladser mm.
Ifølge planloven skal kommuneplanen udpege arealer til tekniske anlæg og fastsætte retningslinier herfor.
Retningslinjerne skal f.eks. indeholde krav til et anlægs placering, eller de kan fastlægge hvilke påvirkninger,
der må være på naboområder i form af f.eks. støj, vibrationer og luftforurening mm.
Højspændingsledninger og naturgasnet
Der er højspændingsforbindelser og naturgasnet i kommunen, men El-infrastruktur-og gasselskabet har ikke
konkrete planer om at udbygge de eksisterende ledningsnet. Halsnæs Kommune udlægger derfor ikke nye
arealer til denne form for tekniske anlæg. Naturgassen er generelt under udfasning, men det vil være en
længere proces. Elnettet kan få behov for udbygning fremadrettet med øget forbrug til varmepumper og
opladning af køretøjer.
Master
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Placering af master og antenner til radiokommunikationsformål sker efter reglerne i bygge-, plan- og
naturbeskyttelseslovgivningen samt masteloven. Halsnæs Kommune har desuden vedtaget en række
bestemmelser for opstilling af telemaster og mobilantenner. Bestemmelserne omfatter dels generelle principper
og dels principper i forskellige områder (f.eks. boliger og erhverv). Disse bestemmelser skal også overholdes ved
opstilling af master og antenner. Generelt skal telemaster behandles positivt, da en god dækning er vigtigt for
den digitale kommunikation, virksomheder og private. Det skal dog ikke ske for enhver pris, men man må
indstille sig på at kunne skulle tåle mere med telemaster end med andre former for master.
Vindmøller
Moderne vindmøller i 100-150 meters højde er meget markante landskabselementer og kræver meget omtanke
at placere i landskabet. I Kommuneplan 2021 er der udlagt et område til vindmøller til møller på op til 70 meters
højde. Halsnæs Kommune har vurderet, at der ikke er egnede lokaliseringsmuligheder for nye store vindmøller
i Halsnæs Kommune, idet der ved f.eks. 100 meter høje møller stort set ingen placeringsmuligheder ndes.
Halsnæs Kommune pegede positivt på en mulighed for havvindmøller ud for Sjællands nordkyst, en plan der
dog foreløbig ikke er aktuel.
I dag er der to vindmølleområder med møller i kommunen samt en enkeltstående større mølle. Det er dels et
område nordvest for Torup, dels et område syd for Hågendrup og en mølle ved Dyssekilde øst for Torup.
Møllerne har en totalhøjde på mellem 55 og 70 meter. I Kommuneplan 2021 gives der alene mulighed for at
opsætte eller udskifte møller på det lokalplanlagte område ved Torup.
Udover store møller er der mulighed for at opsætte husstandsmøller i kommunen. Husstandsvindmøller er
enkeltstående vindmøller med spinkel konstruktion og en navhøjde op til 15 meter og en totalhøjde på
maksimalt 25 meter. Opsætning af husstandsvindmøller kræver landzonetilladelse. Det er et særligt vilkår for
Halsnæs Kommune, at stort set hele kommunen ligger indenfor kystnærhedszonen, der er en 3 kilometers
planlægningszonen fra kysten. Der skal gives en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at
opsætte husstandsvindmøller i zonen.
Halsnæs Kommune har i 2008 underskrevet en aftale om at være klimakommune. Det betyder, at de
kommunale virksomheder skal reducere deres CO2 udslip med 2 procent om året. Derudover er der indgået en
aftale med Elsparefonden om at reducere elforbruget med 2 procent om året. Byrådet har en vision om, at
Halsnæs skal være en bæredygtig kommune, og derfor er der et ønske om at benytte en større andel af
vedvarende energi, hvorfor der vil være meget fokus på solenergi og i mindre omfang små vindmøller i
fremtiden. Der er gennemført et stort ESCO-projekt, med klimarenovering og indførsel af vedvarende energi på
mange af kommunens bygninger i årene 2011-13.
Solenergianlæg
Solenergianlæg er i de senere år blevet meget udbredte. Både som mindre individuelle anlæg og som store
anlæg til forsyning af mange husstande. Anlæggene udføres i dag, således at re eksionerne er meget små og
dermed skaber forholdsvis få re eksionsgener. Visuelt kan solcelleanlæg godt virke voldsomme – specielt ved
placering i det åbne land, men der arbejdes løbende på løsninger, der gør det muligt at integrere anlæggene i
bygningernes tage og facader.
Individuelle solenergianlæg til forsyning af en enkelt bolig- eller erhvervsejendom kan etableres på
bygningernes tage eller på terræn såfremt de ikke har et omfang, der får en industriel karakter på grund af
størrelsen. I landzone skal sådanne anlæg placeres i tilknytning til ejendommens hovedhus eller primære
driftsbygninger. Anlæggene må ikke placeres direkte i skel til nabo.
Store solenergianlæg, der forsyner mere end en enkelt ejendom, må kun etableres i landzone eller i
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byzoneområder, der er udlagt til tekniske anlæg eller i randzoner af erhvervsområder. Ved etablering i
erhvervsområder må et anlæg ikke optage plads, der reelt kan anvendes til erhvervsbyggeri eller udendørs
lager-, parkerings- og produktionsarealer. I landzone kan anlæg kun etableres under hensyntagen til såvel
omkringliggende naboer og beskyttelsesinteresserne for området. Nye anlæg vil typisk blive udlagt gennem et
kommuneplantillæg.
Forsyningsvirksomheder
Vandforsyning
I Halsnæs Kommune er det en række private vandværker og vandværkerne under Halsnæs Forsyning, som
står for vandforsyningen. Halsnæs Forsyning leverer vand i Ølsted, Frederiksværk, Auderød, Vinderød,
Evetofte og Melbyområderne, mens de private vandværker leverer i resten af kommunen. Desuden er der en
række ejendomme i landområderne, der har egen vandforsyning.
Ud over almindeligt brugsvand har stålvalseværkerne lov til at indvinde vand fra Arresøkanalen til brug i
produktionen.
Spildevand og regnvand
Der er to større renseanlæg i Halsnæs Kommune: Melby og Store Havelse samt et pilerensnings/nedsivningsanlæg ved den økologiske landsby i Torup. De to første drives af Halsnæs Forsyning.
I Halsnæs Kommune er der ved at blive udarbejdet en ny spildevandsplan.
Renoveringen af kommunens kloaknet er opprioriteret væsentligt i de seneste år, da det eksisterende kloaknet
er meget nedslidt. Renoveringen omfatter ikke alene en udskiftning/reparation af eksisterende ledninger,
brønde og andre tekniske anlæg, men også en udbygning for at kunne tage større vandmængder specielt i
forbindelse med kraftige regnskyl.
Der er mange lavtliggende byområder i Halsnæs Kommune, særligt omkring Frederiksværk, der er sårbare
overfor øgede nedbørsmængder, høj grundvandstand og for eventuelle stigninger af havet. Der er i 2008
udarbejdet et handlingskatalog for tiltag i forhold til vand, der bl.a. beskriver udfordringer med vand i Halsnæs
Kommune og peger på mulige løsninger og indsatsområder i den fremtidige arbejde og planlægning på
området - herunder klimasikringsplanen, som indarbejdes i kommuneplanen senere.
I planlægningen er det særligt vigtigt at udpege arealer i de lavtliggende byområder til kortvarige
oversvømmelser med regnvand. Det kan være engarealer, lave arealer langs vandløb eller anlagte
regnvandssøer og bassiner. For sikring af eksisterende bebyggelser, f.eks. i området omkring de tidligere
boldbaner ved Rådhuset, Hanehoved og i Enghaven, vil det være nødvendigt med diger. Generelt for alle
byområder skal der tages højde for vand. Det anbefales, at regnvand altid nedsives, hvor det er muligt under
hensyn til topogra og vurdering af jordbund. Ligeledes anbefales det, at der etableres færre arealer med fast
belægning uden nedsivningsmuligheder, og at der tænkes på regnvandshåndtering generelt ved projekter.
Varme
I Halsnæs Kommune er der to fjernvarmeværker. Halsnæs Forsyning leverer varme i Frederiksværk byområde,
mens Hundested Varmeværk leverer varme i Hundested by.
De ændrede forudsætninger for tilslutningspligt af byggeri, der udføres energirigtigt, betyder, at det ikke altid er
økonomisk rentabelt at udbygge fjernvarmenettene, da varmesalget bliver for usikkert.
Halsnæs Forsyning fyrer primært med is, men bruger også træpiller og non-food rapsolie i mindre omfang.
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Værket fyrer ikke med fossile brændstoffer og er således CO2-neutralt, hvorfor varmeforsyning herfra er en
yderst miljøvenlig løsning. I tilfælde af nedbrud er det muligt at fyre med naturgas, men det anvendes kun i
nødsituationer, da det er dyrt og ikke CO2-neutralt. Tidligere blev overskudsvarme fra Det Danske
Stålvalseværk anvendt. Det ophørte dog i forbindelse med lukningen af elektroværket, men det undersøges, om
det kan lade sig gøre på ny, da det vil være en meget miljørigtig varme. Der arbejdes på at udskifte iskedlerne
med varmepumper.
Hundested Varmeværk fyrer med naturgas og har et stort solenergianlæg. De er aktuelt ved at skifte
naturgassen ud med varmepumper.
I resten af kommunen er der individuel opvarmning, dog ndes der naturgas i blandt andet Ølsted og den
sydelige del af Hundested/Lynæs. Naturgassen vil dog blive udfaset på sigt, og det overvejes, om der kan være
økonomi i at omstille anlæggene til en anden kollektiv løsning.
Affald og genbrug
Fremtidens affaldssystem indførtes i april 2010. Siden da har indsamlingen af dagrenovation bestået af et
tostrenget system i byområderne og bymæssig landzone (visse landsbyer). Derudover indsamles batterier,
små-elektronik og papir ved disse husstande. I sommerhusområder og ved spredt bebyggelse i landzone er der
en beholder til restaffald og tilbud om hjemmekompostering samt miljøøer til papir og glas. Der er to
genbrugsstationer. En ved industriområdet i Ullerup i Hundested og en ved Havnevej i Frederiksværk. Begge
steder kan der a everes haveaffald og sorteret affald i øvrigt. Ved Genbrugsstationen i Frederiksværk har
kommunen et komposterings anlæg, der behandler alt haveaffaldet fra de to genbrugsstationer.
Der indføres et ny affaldssystem i Halsnæs, som omfatter hele kommunen, hvor der skal sorteres i 10 fraktioner
- heraf dog to ved fælles anlæg, så der kun er otte hjemme. Fremover vil der blive sorteret også i sommerhuse og
på landet.
Affald til deponi køres til depoter i hovedstadsområdet. Brændbart affald bliver kørt til forbrænding hos
Vestforbrænding. Genbrugeligt affald fra genbrugsstationerne og anden indsamling køres til forskellige
modtageanlæg. En mere detaljeret beskrivelse af affaldshåndteringen kan ses i kommunens affaldsplan.
Forurenet og ren jord
Der ndes mindre anlæg til kartering af jord i Halsnæs Kommune.
Der ndes ingen anlæg til deponering af forurenet overskudsjord i kommunen. Der er heller ikke planer om at
etablere sådanne anlæg.
Der ndes ingen anlæg til modtagelse, behandling, omlastning eller deponering af forurenet overskudsjord i
Halsnæs Kommune. Der vil formentlig komme et anlæg til modtagelse af jord i forbindelse med
erhvervsområdet ved stålværkerne/ den gamle havn i Frederiksværk i de kommende år.
Ren jord anvendes i en række situationer til f.eks. støjvolde, mindre terrænreguleringer, jordfornyelse på
landbrugsarealer. Der er også anvendt ren jord til opfyld af Inderhavnen ved Havnevej i Frederiksværk (mellem
Havnevej 25 og indgangen til Dansteel). Der er pt. ikke anlæg til deponering af større mængder ren jord i
Halsnæs Kommune.
I forbindelse med nyanlæg af større boligområder eller større enkeltprojekter tilstræbes det så vidt muligt at
skabe jordbalance i projektet.
Tilkørt jord skal ske efter gældende jord ytningsregler. Det betyder, at der ofte vil være krav om udtagning af
prøver til analyse. I hvert enkelt tilfælde skal der udtages prøver til undersøgelse for eventuel forurening.
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Tilførsel af ren jord skal i øvrigt ske efter gældende regler for deponering af ren jord samt under hensyntagen
til beskyttelsesinteresser med mere, især hvis det sker i det åbne land. Der er ikke i Halsnæs Kommune anlæg
til deponering af ren jord. I forbindelse med nyanlæg af større boligområder eller større enkeltprojekter
tilstræbes det så vidt muligt at skabe jordbalance i projektet.
Biogas
Der har fra Kommuneplan 2013 været krav om, at alle kommuner skal fastlægge retningslinjer for lokalisering
af fælles biogasanlæg. Baggrunden er, at der i Danmark som helhed er en stor husdyrproduktion set i forholdet
til landets størrelse. Det betyder, at der også er forholdsvis store mængder husdyrgødning, som skal håndteres
og anvendes på en miljømæssig forsvarlig måde. Traditionelt opsamles husdyrgødningen i gylletanke inden
den bringes ud på markerne. Ved i stedet at behandle husdyrgødningen i et biogasanlæg inden det bringes ud
på markerne, kan man opnå en række samfundsmæssige, miljø- og landbrugsmæssige fordele.
Biogasanlæg, der behandler husdyrgødning, kan enten være et lille gårdanlæg, der behandler husdyrgødning
fra en enkel landbrugsbedrift, eller et fælles biogasanlæg, der behandler husdyrgødning fra ere landmænds
bedrifter.
Biogassekretariatets analyse
Miljøministeriets Biogassekretariat har tidligere udarbejdet en analyse for Halsnæs Kommune om potentialet
for biogasanlæg, der primært behandler husdyrgødning. Analysen viste, at potentialet for placering af et
biogasanlæg i Halsnæs kommune er begrænset, særligt fordi kommunen er forholdsvis tæt befolket, der er et
meget begrænset antal husdyr og der er mange beskyttelsesinteresser for landskab, natur og kulturhistorie. Se
redegørelseskort bagest i afsnittet.
Anden biomasse til biogasanlæg
Biogasanlæg kan med fordel behandle andre former for organisk affald end husdyrgødning, og særligt i vores
del af landet, hvor der ikke er så mange husdyr, er det relevant at se på mulighederne for, at et biogasanlæg kan
behandle både husdyrgødning såvel som ”det grønne affald” fra husholdningerne og haveaffald og lignende. I
dag indsamles det organiske (grønne) affald fra de husholdninger, der ligger i byer og bymæssige bebyggelser.
Desuden har Halsnæs Forsyning et anlæg til kompostering af haveaffald og lignende. Det vil derfor være
oplagt, at et eventuelt biogasanlæg i Halsnæs både vil behandle husdyrgødning, organisk husholdningsaffald
samt evt. haveaffald.
Husdyrgødning
Ifølge jordbrugsanalyser.dk er der i Halsnæs Kommune 1.119 DE svarende til 22.400 tons om året.
Husdyrbrugene er især koncentreret omkring Sverkilstrup, hvor der er 2 store kvægbrug.
Organisk husholdningsaffald
Det organiske affald bliver indsamlet fra husholdningerne i byområder og bymæssige bebyggelser. Det
organiske affald fra husholdningerne bliver i øjeblikket kørt til et biogasanlæg uden for kommunen.
Haveaffald og lignende
Ved genbrugsstationen i Frederiksværk har kommunen et komposteringsanlæg, der behandler haveaffald, der
bliver a everet på de to genbrugsstationer i henholdsvis Hundested og Frederiksværk.
Der udpeges ikke arealer til placering af biogasanlæg i Halsnæs Kommune. Det skyldes dels, at mængderne af
husdyrgødning og organiske husholdningsaffald er for begrænsede til at understøtte et biogasanlæg, at
kommunen er relativ tæt befolket, og at der er relativ mange beskyttelsesinteresser i det åbne land, som
placeringen af et fælles biogasanlæg vil være i strid med. Der kan dog efter en nærmere analyse måske være
grundlag for et lille gårdbiogasanlæg i forbindelse med et af de største husdyrbrug i kommunen.
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Her kan du læse mere
- Mastevejledning fra IT- og Telestyrelsen
- Vejledning nr. 39 af 09/07/2001
- Bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og
service af vindmøller
- Bekendtgørelse om støj fra vindmøller vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af
vindmøller
- Halsnæs Kommunes Spildevandsplan
- Masteregler i Halsnæs Kommune, se bilag 3
- Miljøbeskyttelsesloven
- Regulativ for Jordstyring i Halsnæs Kommune
- Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med ytning af jord
Retningslinjer
Højspændingsledninger og naturgasnet
6.2.1 Der udlægges ikke nye arealer til højspændingsledninger og naturgasnet i Halsnæs Kommune.
Master
6.2.2 Halsnæs Kommunes vejledning for opsætning af telemaster og mobilantenner skal danne
udgangspunkt for opsætning af master og antenner. Se bilag 3.
Generelt bør telemaster, der opfylder et bredere formål tilladelse for at fremme den digitale kommunikation dog under hensyntagen til væsentlige natur- og landskabsinteresser.
Vindmøller
6.2.3 Der kan kun lokalplanlægges for udskiftning eller nyopstilling af store møller inden for det udpegede
vindmølleområde ved Torup.
6.2.4 Der kan maksimalt opstilles 3 møller ved nyopstilling eller udskiftning, og de skal placeres på en ret linje
med samme indbyrdes afstand.
6.2.5 Vindmøller i en gruppe skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning,
omdrejningstal, navhøjde og rotordiameter.
6.2.6 Den enkelte vindmølles totalhøjde må, indtil en analyse giver mulighed for at ændre retningslinjen
gennem et kommuneplantillæg, ikke overstige 70 m, og forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være
1:1 (+/- 20 %
6.2.7 Der må ikke udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse omkring udlagte vindmølleområder, med
mindre kommunen ved undersøgelser har godtgjort, at der ikke er uacceptable visuelle, miljømæssige eller
sikkerhedsmæssige gener forbundet hermed.
6.2.8 Vindmøller må ikke opstilles nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde.
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6.2.9 Vindmøller må ikke opstilles nærmere skel mod jernbanestrækninger end 1,0 gange møllens totalhøjde.
6.2.10 Vindmøller må ikke placeres nærmere overordnede og vigtige veje end 1,0 gange møllens totalhøjde, dog
mindst 250 meter fra overordnede veje. Vindmøller må heller ikke placeres direkte i vejens sigtelinie, hvis det
vurderes at kunne fjerne tra kanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb. Afstanden måles fra yderste
kant af vejarealet eller en eventuel vejbyggelinje og til yderkant af mølletårn.
6.2.11 Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger på mindst
møllens totalhøjde.
6.2.12 Vindmøller må ikke opstilles indenfor områder udpeget som værdifuldt landskab.
Ved placering af store vindmøller mindre end 2,5 km fra en eksisterende vindmøller eller andet
vindmølleområde skal redegørelsen for planforslaget særligt belyse den landskabelige påvirkning af
anlæggene under ét, herunder oplyse hvorfor påvirkningen anses for ubetydelig.
6.2.13 Husstandsvindmøller kan kun opstilles uden for de udpegede vindmølleområder. Husstandsvindmøller
må være maksimalt 25 meter høje.
6.2.14 Husstandsvindmøller kan efter en konkret vurdering og på baggrund af en landzonetilladelse opstilles,
såfremt de placeres enkeltvis i umiddelbar nærhed af bygningerne på fritliggende ejendomme.
6.2.15 Placering af husstandsvindmøller i områder, der er udpeget som værdifulde landskaber eller
interesseområder for kulturhistorie, biologi og geologi kan tillades efter en konkret vurdering, såfremt
landskabs-, natur- og kulturværdierne ikke forringes.
6.2.16 Halsnæs Kommunes kystkiler skal friholdes for husstandsvindmøller. Husstandsmøller kan placeres
inden for kystnærhedszonen efter en konkret planlægningsmæssig og funktionel vurdering. Der skal bl.a.
redegøres for møllens eventuelle indvirkning på kystlandskabet.
6.2.17 Hvis der placeres husstandsvindmøller i internationale fuglebeskyttelses- og habitatområder, skal der
redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets plante- og dyreliv. Hvis der bliver placeret en
husstandsvindmølle inden for en randzone på op til 800 meter fra et internationalt beskyttelsesområde, skal
der redegøres for vindmøllens eventuelle påvirkning af områdets dyre- og planteliv.
6.2.18 Udskiftning og sanering af husstandsvindmøller kan kun ske, hvis møllernes fysiske udseende ikke
ændres væsentligt.
6.2.19 I områder hvor der er overordnede radiokædeforbindelser eller hvor maritime radioanlæg er placeret vil
tilladelse til opstilling af vindmøller både udenfor og indenfor de udpegede vindmølleområder bero på en
konkret vurdering af om møllerne kan forstyrre forbindelsen. Oplysninger herom kan fås hos IT-og
Telestyrelsen.
Spildevand
6.2.21 Ved planlægning for byggeri og befæstede arealer skal der sikres arealer til nedsivning eller
"kontrollerede" oversvømmelser.
6.2.22 Ved udlæg af nye byområder og byomdannelse skal risiko for oversvømmelser og problemer med at
bortlede vand vurderes. Det skal gennem lokalplanlægning sikres, at nedsivning/bortledning af regnvand kan
ske på en forsvarlig måde.
6.2.23 Ved udlæg af nye byområder og byomdannelse skal der udlægges arealer, der kan være med til at
forsinke regnvand. Det kan f.eks. være regnvandssøer/bassiner, udnyttelse af bynære engområder eller
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lignende.
6.2.24 Vandet kan være med til at styrke naturkvaliteten og de rekreative naturmæssige værdier, og skal derfor
indarbejdes ved planlægning af nye byområder og byomdannelse.
Varme
6.2.25 Omkring eksisterende og planlagte kraftværker, kraftvarmeværker og fjernvarmeværker over 100 MW
indfyret effekt samt omkring virksomheder, der er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen, må der ikke
udlægges arealer til forureningsfølsom anvendelse inden for en afstand af 500 meter, med mindre det kan
godtgøres, at det ikke er forbundet med miljømæssige problemer. For anlæg mellem 30 MW og 100 MW er den
tilsvarende afstand 200 meter.
Affaldsbehandling
6.2.26 Det i 2009 lukkede affaldspot i Frederiksværk overvåges løbende.
Forurenet og ren jord
6.2.27 Nye anlæg, som modtager, behandler, omlaster eller deponerer forurenet overskudsjord, må ikke
lokaliseres i områder, hvor der kan opstå kon ikt med andre væsentlige kommuneplanmæssige interesser,
med mindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor.
6.2.28 Der må i den kommunale planlægning ikke udlægges arealer, således at afstanden mellem
forureningsfølsom arealanvendelse og deponeringsanlæg for forurenet jord bliver mindre end 500 m, med
mindre det ved undersøgelser godtgøres, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.
Biogasanlæg
6.2.29 Der udlægges ikke arealer til fælles biogasanlæg i Halsnæs Kommune, da der ikke er potentiale herfor.
Der kan efter en konkret vurdering af landskab-, natur-, kultur- og grundvandsværdierne gives tilladelse til
placering af gårdbiogasanlæg til behandling af husdyrgødning.
Andet
6.2.30 Bygninger og master højere end 100 meter må ikke etableres, før der er indhentet tilladelse fra Statens
Luftfartvæsen.
Solenergianlæg
6.2.31 Små solenergianlæg forsyner alene en enkelt bolig eller en enkelt erhvervsejendom. Store
solenergianlæg forsyner ere ejendomme eller indgår helt eller delvist i det kollektive forsyningsnet.
6.2.32 Små solenergianlæg må etableres på taget af en af ejendommens bygninger – dog ikke på bygninger på
under 10 m², og ikke nærmere skel til nabo, vej eller sti end 2,5 meter.
6.2.33 Små solnergianlæg må etableres på terræn på den ejendom de forsyner, men ikke nærmere skel til nabo,
vej eller sti end 5,0 meter.
6.2.34 Små solenergianlæg må ikke være så store, at de antager industriel karakter.
6.3.35 Små solenergianlæg må ikke etableres på bygninger på en ejendom, hvor en bygning er erklæret
bevaringsværdig eller fredet. Er et større antal bygninger i et afgrænset område erklæret bevaringsværdige
eller fredede, gælder forbuddet også ikke bevaringsværdige bygninger på naboejendomme af hensyn til det
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samlede miljø i området.
I kulturmiljøområder skal de etableres, så de ikke påvirker de værdier, der ligger til grund for udlægget af
kulturmiljøområdet.
6.3.36 Små solenergianlæg i landzone kan etableres på terræn, hvilket kræver en landzonetilladelse. De skal
pladeres i tilknytning til hovedhuset eller de primære driftsbygninger.
6.3.37 Solenergianlæg, der forsyner en større samlet bebyggelse – f.eks. et tæt-lav boligområde – kan etableres
efter samme retningslinjer som små solenergianlæg.
6.3.38 Store solenergianlæg må etableres i byzone, hvis området er udlagt til tekniske anlæg eller
erhvervsformål. Ved erhvervsformål må de kun etableres på bygninger eller på arealer, der reelt ikke kan
anvendes til erhvervsformål.
6.3.39 Store solenergianlæg må etableres i landzone i områder, der ikke er omfattet af beskyttelsesinteresser
for: værdifulde landskaber, værdifulde kulturmiljøer, geologiske interesseområder, beskyttede naturtyper og
Natura-2000 områder.”
6.3.40 Store solenergianlæg skal placeres 10-20 meter fra skel mod nabo, idet der ud over en vurdering af
afstandskravet også skal ses på landskabelige forhold, bevoksning og sammenhængen med eksisterende
strukturer.
6.3.41 Solenergianlæg må ikke placeres sådan, at de kan være til gene for tra kken på veje og jernbaner eller for
skibe på vej ind i havn.
Kort 6.2 - retningslinjer
Kort 6.2 Tekniske anlæg
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens § 11a, stk. 5.
Udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlaget er fastholdt i forhold til Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013. Fingerplan 2019
beskæftiger sig ikke med tekniske anlæg inden for det øvrige hovedstadsområde, hvor Halsnæs ligger.
Vandtemaerne er på baggrund af de statslige vandplaner indført i kommuneplanen gennem et tillæg, og
regionplanens retningslinjer dermed ophævet. Der ændres ikke ved vandtemaerne i Kommuneplan 2019, når
ses bort fra alt, der har med klimatilpasning at gøre. Kommuneplan 2021 henviser til retningslinjer for
telemaster og mobilantenner.

VVM-pligtige anlæg
Byrådet vil
- sikre, at der ved planlægning af nye større byggerier og anlæg tages hensyn til miljøpåvirkninger af
omgivelserne gennem udarbejdelse af en vurdering af virkninger på miljøet for VVM-pligtige anlæg.
Redegørelse
Anlæg og projekter kan være omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM).
Hvis anlægget eller projektet er omfattet af lovens bilag 1, kræver det en VVM-redegørelse
(miljøkonsekvensvurdering).
Der vil eksempelvis altid kræves VVM-redegørelse (miljøkonsekvensvurdering) for visse typer større regionale
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anlæg såsom større vindmøller, butikscentre, råstofgrave over 25 ha, store vejanlæg, ferieanlæg og store
husdyrproduktioner, hvor udvidelsen kan sidestilles med nyanlæg beskrevet i lovens bilag 1.
Hvis anlægget eller projektet er omfattet af lovens bilag 2, kræver det en VVM-screening. Denne kan ende ud i
enten: 1) Krav om VVM-redegørelse.(Miljøkonsekvensvurdering) 2) Ikke krav om VVM-redegørelse.
VVM-redegørelser udarbejdes for anlæg og projekter, der er opført i bilag til Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 428 fra 1999. I bekendtgørelsen fremgår, hvilke anlæg og projekter der skal udarbejdes VVM-redegørelse for
(VVM - bilag 1 til Samlebekendtgørelsen), samt de anlæg der skal screenes (forundersøgelse), for at se om der
skal udarbejdes VVM (bilag 2 til Samlebekendtgørelsen).
Der vil eksempelvis altid kræves VVM-redegørelse for visse typer større regionale anlæg såsom større
vindmøller, butikscentre, råstofgrave over 25 ha, store vejanlæg, ferieanlæg og store husdyrproduktioner, hvor
udvidelsen kan sidestilles med nyanlæg, anlæg beskrevet i bilag 1. Eksempler på anlæg som er omfattet af
bilag 2 og derfor kan være omfattet af VVM-reglerne er mindre varmeværker, mindre butikscentre, mindre
vejanlæg, campingpladser, større anlægsarbejder i byzone f.eks. større boligområder eller skoler og anlæg til
bortskaffelse af affald. Afgørelse af hvorvidt der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for bilag 2 anlæg afklares
i forbindelse med en screening af miljøpåvirkninger.
VVM udarbejdes således, hvis anlægstypen kræver det, og der skal altid udarbejdes kommuneplantillæg i
forbindelse med planlægningen.
Indhold i en VVM-redegørelse
En VVM-redegørelse (Miljøkonsekvensvurdering) skal belyse samtlige miljømæssige konsekvenser af et
anlæg eller projekt. Alternative udformninger og/eller placeringer skal ligeledes belyses. Der skal beskrives
mulige løsningsforslag, som kan reducere anlæggets virkninger på miljøet. VVM-redegørelsen skal udarbejdes
af den kompetente myndighed, hvilket f.eks. kan være kommunen, Miljøstyrelsen eller Kystdirektoratet. Der
skal udarbejdes kommuneplantillæg for alle projekter, der udarbejdes VVM-redegørelse for, hvis ikke disse kan
medtages inden for de eksisterende rammebestemmelser i kommuneplanen.
VVM-pligtige anlæg i Halsnæs Kommune
I 2008 er der udarbejdet en konsekvensvurdering for placering af en lystbådehavn i Liseleje i forhold til de
internationale beskyttelsesinteresser, der er i områder. Konsekvensvurderingen har været til behandling i
Kystdirektoratet, som har sendt den i høring hos Kommunen og i Naturstyrelsen. På baggrund af denne
behandling vil det blive besluttet, om planlægningsarbejdet udarbejdelse af en VVM skal påbegyndes. Det er
uafklaret, om der vil kunne opnås en planlægningstilladelse.
Der udføres løbende VVM-screeninger for forskellige projekter, herunder godkendelsespligtige virksomheder
samt alle kystsikringsprojekter.
Her kan du læse mere
- Vejledning om VVM i Planloven
- Vejledning om Landzoneadministration
Retningslinjer
6.3.1 Etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt forudsætter, at der på baggrund af en
vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) udarbejdes kommuneplantillæg med rammer for anlæggets
beliggenhed og udformning.
171

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Lovgrundlag
Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens § 11g samt Lovbekendtgørelse nr. 973 af
25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Støjbelastede områder
Byrådet vil
- arbejde for at minimere kon ikter mellem støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, støjende anlæg og
aktiviteter.
Redegørelse
Støjbelastning kan komme fra ere forskellige kilder. De vigtigste kilder som kommuneplanen kan være med
til at regulere er støj fra veje og jernbaner, virksomheder, støjende anlæg og militære anlæg. I Halsnæs
Kommune er der ikke længere støj fra militære anlæg, da såvel Melbylejren som Auderødlejren er ophørt med
militære funktioner. Jægersprislejren påvirker ikke arealer i Halsnæs Kommune med støj udover de tilladte
støjgrænser for støjfølsom anvendelse såsom boliger. Herunder er støj fra veje, jernbaner, støjende anlæg og
virksomheder beskrevet.
Veje
Den største tra kbelastning i Halsnæs Kommune er på Hillerødvej på strækningen Kregme-Frederiksværk,
hvor årsdøgntra kken i 2018 var 18.900 køretøjer. På Hundestedvej vest for rundkørslen i Frederiksværk er den
14.200, på Amtsvejen ved Amagerhuse 9.700 og på Frederikssundsvej syd for Kregme 8.900. Vejdirektoratet har
udarbejdet en støjhandlingsplan i 2018, som viser, at der er tre vejstrækninger i Halsnæs, hvor støjniveauet er
over 65 dB. Det er Hillerødvej i Kregme, Hillerødvej fra Sportsvej til Sandskårsvej og Hillerødvej/Hundestedvej
fra Bøgevej til Industrivej. I forbindelse med Infrastrukturplan 2035, som der er indgået politisk aftale om i juni
2021, er der lagt op til et støjskærmsprojekt langs rute 16 i Kregme i 2022.
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Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse skal det sikres, at grænseværdien for vejstøj er
overholdt. Støj forebygges gennem tra kplanlægningen. Støj kan reduceres:
- Ved kilden (tra kkens omfang, antallet af tunge køretøjer, hastighed, køremåde og vejens belægning).
- Mellem kilden og modtageren (støj-afskærmning, terrænforhold).
- Ved modtageren (facadeisolering, støjvinduer og afskærmning tæt på facaden).
Hvilken støjdæmpning, der kan bruges afhænger af, om det er ved udlægning af nye områder til støjfølsom
anvendelse, ved eksisterende veje (støjvolde, bebyggelsens udformning), ved veje i eksisterende boligområder
(støjhegn, facade-isolering, belægning) eller ved anlæg af nye veje, hvor man også kan udforme det nye
vejanlæg, så det giver færrest støjgener i eksisterende boligområder. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser .
Jernbaner
Lokalbanen fra Hillerød - Hundested løber gennem kommunen fra kommunegrænsen mod Hillerød ved
Grimstrup til Hundested Havn. Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse langs banen skal det
sikres, at grænseværdien for jernbanestøj er overholdt. For at undgå vibrationer i husene skal der desuden
være en afstand på minimum 25 meter mellem spormidten og boligen. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser.
Støjende anlæg
Der er i dag 3 områder i Halsnæs Kommune, hvor der foregår støjende friluftsaktiviteter. Det drejer sig om
Melby Microcross Bane vest for Melby Skole, Melby Skytteforenings Skydebane på Tollerup Strandvej og
Frederiksværk Skytteforenings skydebane på Sørupvang.
Melby Microcross Bane ligger ved sportsanlægget ved Melby Skole. Grænseværdien for støj ved
boligområderne er i banens miljøgodkendelse fastlagt til 50 dB(A).
Melby Skytteforenings skydebane ligger på Tollerup Strandvej 10. Grænseværdien for støj ved boligområderne
er i banens miljøgodkendelse fastlagt til 50 dB(A).
Frederiksværk Skytteforenings skydebane ligger på Sørupvang 12. Der er fastsat støjgrænser i banens
miljøgodkendelse.
Derudover er der fastsat særlige støjgrænser for enkelte andre anlæg i kommunen. Dels yvepladsen ved
Grønnessegård beliggende Amtsvejen 280, hvor der er fastsat støjgrænser i yvepladsens miljøgodkendelse.
Dels vindmøllerne i Hågendrup og Torup. Støjgrænserne herfor er fastsat i bekendtgørelse om støj fra
vindmøller. Støj fra vindmøller afhænger bl.a. af vindhastighed og områdets topogra .
For at forhindre, at der kommer for meget støj i det åbne land til gene for dyre- og fuglelivet og for at sikre, at det
åbne land fortsat kan udgøre en stor rekreativ værdi, er det åbne land delt op i zoner i forhold til placering af
støjende friluftsanlæg. Kort 6.4.1 viser, at stort set hele kommunen er udpeget som zone A. Zone A er de
områder, der er mest sårbare for støj, og hvor støjende friluftsanlæg derfor ikke kan placeres. Zone A omfatter
bl.a. de regionale kystkiler, internationale beskyttelses-områder samt beskyttelsesområder i øvrigt såsom
landskabs-, natur-, geologi-, lavbunds- og kulturbeskyttelsesområder.
Er der tale om et områder, der i forvejen er støjbelastet, og som ikke kan støjbeskyttes, er der generelt mulighed
for at placere mindre støjende friluftsanlæg.
Endelig er der nogle enkelte områder i det åbne land, zone C, der ikke er omfattet af beskyttelsesinteresser eller
andre regionplaninteresser, der kolliderer med støjende anlæg. Støjende anlæg kan placeres i denne zone, hvis
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de kan overholde Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj i de nærmestliggende boligområder.
Støjende virksomheder
Stålværksområdet
Der er gennemført en speciel kortlægning af støjudbredelsen fra det daværende Det Danske Stålvalseværk i
1998. Den er baseret på støjgrænseværdierne i stålvalseværkets miljøgodkendelse pr. 1. januar 2000. Der er
udlagt nogle støjkonsekvenszoner, hvor der er begrænsninger i anvendelsesmulighederne for ny bebyggelse
og for ændringer i de eksisterende bebyggelser og arealers anvendelse. Støjkonsekvenszonerne fremgår af
retningslinjekortet. De anførte grænseværdier for stålværksområdet er natværdier. Eksisterende lovlig
anvendelse og bebyggelse kan fortsætte, og der kan lokalplanlægges for disses fremtidige
udviklingsmuligheder. De virksomheder, der i dag ndes på stålværksområdet, skal tilsammen overholde de
samme vilkår, som var grundlaget ved støjkortlægningens gennemførelse. Der er siden støjkortlægningen
stillet krav om yderligere støjdæmpning, som medfører et lavere støjniveau ved de mest støjbelastede boliger i
støjzone I. Da støjniveauet i støjzonerne II og III fortsat er som ved støjkortlægningen, er der ikke grundlag for at
revidere støjkortet. Hvis nye støjundersøgelser dokumenterer, at støjniveauet i et delområde er ændret så
meget, at dets anvendelsesmuligheder kan ændres, kræver den planmæssige udnyttelse heraf ikke en revision
af hele støjkortet. Hele støjkortet vil først kunne revideres, hvis der stilles nye skærpede miljøkrav til
virksomhederne i stålværksområdet.
Hundested Havn
Byggeri og aktiviteter i Hundested Havn må ikke medføre støj i bolig- og centerområderne i Hundested By, som
overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj. Et eventuelt nyt boligområde i Nordhavnen kan
først realiseres, når aktiviteter, der medfører støj højere end grænseværdierne, er yttet eller afviklet, således at
grænseværdierne vil være overholdt i det nye boligområde. Der skal søges en løsning, så havnerelaterede
aktiviteter ikke må ikke vige for boliger på havnen på grund af støjproblemer.
Andre virksomheder
Ud over de to ovennævnte virksomhedsområder er støjende virksomheder i Halsnæs Kommune typisk
placeret i erhvervsområder, hvor der er højere støjgrænseværdier end i boligområderne.
I blandede bolig- og erhvervsområder samt centerområder gælder højere grænseværdier end i rene
boligområder, og derfor er der mulighed for at placere en række knap så støjende virksomheder i disse
områder.
I tilgrænsende boligområder skal grænseværdien for støj i boligområder dog stadig overholdes.
Ved udlægning af nye arealer til støjfølsom anvendelse i nærheden af erhvervsområder, blandede bolig- og
erhvervsområder samt centerområder skal det sikres, at grænseværdien for støj i det nye område kan
overholdes. Se bilag 4 for vejledende støjgrænser.
Her kan du læse mere
- Ekstern støj fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5 1984.
- Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3 1996.
- Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens, vejledning nr. 5 1993.
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- Ekstern støj i byomdannelsesområder. Vejledning fra, miljøstyrelsen, nr. 3 2003.
- Støj og vibrationer fra jernbaner. Vejledning fra, miljøstyrelsen, nr.1 1997.
- Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og vibrationer fra jernbaner, juli 2007
- Beregning af støj fra jernbaner. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5 1985.
- Støj fra veje. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 4 2007.
- Støj fra motorsportsbaner. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 2 2005.
- Støj fra skydebaner. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 1 1995.
- Beregning og måling af støj fra skydebaner. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 1995.
- Støj fra yvepladser. Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 5 1994.
- Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner.
- Bekendtgørelse nr. 135 af 7. februar 2019 om støj fra vindmøller.
- Miljøstyrelsens orientering nr. 9 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.
Retningslinjer
6.4.1 Når der udlægges nye arealer til støjfølsom arealanvendelse, skal der foretages en vurdering af støj fra veje,
jernbane, virksomheder og støjende fritidsanlæg, så det sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for støj kan overholdes i planområdet.
6.4.2 Når der etableres nye veje og jernbaner, skal det så vidt muligt tilstræbes, at Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier for støj kan overholdes i eksisterende og planlagte områder med støjfølsom anvendelse.
6.4.3 Der kan ikke placeres eller udvides støjende fritidsanlæg i områder, hvor der er forbud mod støjende
friluftsanlæg.
6.4.5 Støjende friluftsanlæg kan placeres og udvides udenfor de områder, der er nævnt i retningslinje 6.4.3, når
friluftsanlæggene overholder Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra friluftsanlæg.
6.4.6 Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sports yvepladser, motorsportsbaner og
skydebaner kan kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve
VVM-vurdering og kommuneplantillæg. Det vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, om nye skydebaneanlæg
kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.
6.4.7 Nye virksomheder og støjende anlæg kan kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for støj fra anlæggene kan overholdes i områder med støjfølsom anvendelse og i områder, der er udlagt til
støjfølsom anvendelse.
6.4.8 Når der placeres nyt byggeri til støjfølsom anvendelse omkring stålværksområdet i Frederiksværk, skal
det sikres, at byggeriet efterkommer kravene i de udlagte støjzoner.
1.Støjzone I (over 50 dB)
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Nye lokalplaner for området skal sikre, at der i området ikke udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse.
2.Støjzone II (mellem 45 og 50 dB)
Nye lokalplaner for området skal sikre, at der i området kun udlægges nye arealer til: Blandet bolig- og
erhvervsbyggeri, centerområder og etageboliger. Tæt lav boligbebyggelse kan opføres inden for denne zone,
hvis det sikres, at bebyggelsen ved sin udformning og placering er medvirkende til at sænke støjniveauet i de
rekreative udearealer til et niveau svarende til zone III - denne effekt skal dokumenteres. Byrådet kan stille krav
om støjdæmpning af nye boliger i området.
3.Støjzone III (under 45 dB)
Ingen begrænsninger. Byrådet kan stille krav om støjdæmpning af nye boliger i området.
Kort 6.4 - retningslinjer
Kort 6.4 Støjbelastede områder

Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Retningslinjerne for støjbelastede arealer er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 8.
Udpegningsgrundlag
Udpegningsgrundlag er overført fra Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013 og fra støjplanlægning af
overordnede veje.
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Vand
Kapitlet Vand indeholder de temaer, der handler om vand i Halsnæs Kommune.
Temaerne i kapitlet er:
Vand generelt, der fortæller om sammenhæng med øvrig planlægning, kommuneplanen,
spildevandsplanen og Natura-2000 handleplaner
Vandløb, der handler om vandløbstilstande og udviklingspotentialer
Spildevand, der handler om at reducere risikoen for overløb og belastning af vandmiljøet i den forbindelse
Søer, der kun omfatter Arresø, hvorfor det er målet at reducere belastningen for på længere sigt at få en god
tilstand i søen
Kystvande, der handler om badevand og de nære kystvandes tilstand
Grundvand, der handler om at sikre grundvandet
Lavbundsområder, der handler om lavtliggende områder, der gennem naturgenopretning vil kunne
retableres

Generelle retningslinjer
Vandplanerne indeholder retningslinjer for al vandforvaltning i Danmark. De este er rettet mod vandløb,
spildevand, søer, kystvande og grundvand og de er dermed skrevet ind i de enkelte temaer. Nedenstående
retningslinjer er overordnede retningslinjer, der gælder for alle vandrecipienter. Alle retningslinjer er taget fra
de statslige planer uden ændringer på hverken indhold eller nummerering.
7.0.1 Forringelse af den nuværende tilstand af såvel over adevand som grundvand skal forebygges.
7.0.2 Der må ikke gives tilladelse til øget direkte eller indirekte forurening af over adevand, med mindre det vil
medføre en øget forurening af miljøet som helhed, hvis tilladelsen ikke gives, eller tilladelsen kan begrundes i
væsentlige samfundsmæssige forhold.
7.0.3 Tilstanden i vandløb, søer, grundvandsforekomster og kystvande skal leve op til de fastlagte miljømål,
som de fremgår af MiljøGIS for vandområdeplaner. Vandområder, der ikke fremgår af MiljøGIS for
vandområdeplaner, administreres efter miljølovgivningen i øvrigt. Det bør således sikres, at der ikke
meddelses tilladelser og godkendelser, der måtte være til hinder for, at disse områder opnår god tilstand. Det
bør tilsigtes, at tilladelser, godkendelser mv. til aktiviteter, som understøtter klimatilpasningsindsatser, får høj
prioritet.
7.0.4 Afgørelser efter husdyrbrugloven, herunder både tilladelser og godkendelser til etablering, udvidelser og
ændringer af husdyrbrug og revurdering af godkendelser, må ikke være til hinder for, at vandplanernes
miljømål opfyldes, jf. husdyrgodkendelslovgivningens krav vedr. nitrat til over adevande og grundvand samt
fosforoverskuddet.
Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, havbrug og andre erhvervsmæssige
aktiviteter skal sikre, at vandområdeplanernes miljømål, herunder baseline-forudsætninger og supplerende
reduktionskrav til påvirkning af over adevand, overholdes. Kommunerne skal især være opmærksomme på
godkendelser vedr. Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet og på udledninger fra dambrug, som
ikke er miljøgodkendt.
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Dette indebærer:
- At tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i en opland, hvor miljømål er opfyldt, som udgangspunkt først
kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke medfører en forringelse af tilstanden.
- At tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål ikke er opfyldt, som udgangspunkt
først kan meddeles, når det er godtgjort, at miljømålet uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag. Med
”øget påvirkning” forstås en øget påvirkning af vandmiljøet i forhold til den faktiske udledning på tidspunktet
for afgørelsen.
7.0.5 For oplande, hvor der ikke er fastlagt speci kke krav til reduktion af fosfortilførslen til vandområdet, skal
tilstræbes en fortsat reduktion af den menneskeskabte fosfortilførsel fra såvel diffuse kilder som punktkilder.
7.0.6 Gennemførelse af indsatsen efter vandområdeplanerne koordineres med bevaringsmålsætningen for
Natura 2000-områder, jf. Natura 2000-planen, således at:
a) vandområdeplanindsatser, der kan påvirke et Natura 2000-omrade væsentligt, kan kun gennemføres, hvis
der tilvejebringes sikkerhed for, at gennemførelsen uden rimelig tvivl og på bedste faglige grundlag ikke vil
skade bevaringsmålsætningen for et Natura 2000-område, eller hvis der foreligger en helt særlig situation,
hvor habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, kan nde anvendelse.
b) projekter til gennemførelse af vandområdeplanindsatser, der kan påvirke Natura2000-omrader væsentligt,
skal vurderes for deres eventuelle konsekvenser for arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget efter
proceduren i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter.

Vandløb
Redegørelse
Alle vandløb skal som hovedregel opnå god kemisk tilstand. Naturlige vandløb skal opnå en god økologisk
tilstand svarende til faunaklasse 5-6, mens vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modi cerede
skal opnå et godt økologisk potentiale svarende til faunaklasse 4-5. Den højeste faunaklasse er 7.
Målsatte vandløb i Halsnæs Kommune i vandområdeplanen 2015-2021:
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Kort 7.1.1Målsatte vandløb i Halsnæs Kommune
Nuværende økologisk tilstand eller potentiale
I Halsnæs Kommune er der ca. 150 km åbne vandløb foruden vejgrøfter. Vandområdeplan 2015-21 fokuserer på
målene for ca. 17 km af disse vandløb. Det gælder for:
· Arrenakkegrøften
· Arrenakke Å
· Arresø Kanal
· Havelse Å
· Lyngby Å.
Vandløbsklassi ceringer
Kommunens målsatte vandløb er enten klassi ceret som naturlige eller stærkt modi cerede vandløb. Arresø
Kanal, Lyngby Å og det nederste af Arrenakke Å er klassi ceret som stærkt modi ceret vandløb med
miljømålet godt økologisk potentiale. Arrenakkegrøften og den øverste del af Arrenakke Å samt Havelse Å er
klassi ceret som naturlige vandløb. Der er ikke udpeget ’blødbunds’-vandløb.
Nuværende økologisk tilstand i de målsatte vandløb
Den nuværende økologiske tilstand eller økologisk potentiale fremgår af MiljøGIS for vandområdeplaner

Kort 7.1.2 Samlet økologisk tilstand
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Indsatskrav 2015-2021
Målsætning og indsatser for konkrete vandløbsstrækninger i Danmark fremgår af Bekendtgørelse om
miljømål for over adevandområder og Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområder .
Restaureringsindsatser:
For Halsnæs Kommune er der fokus på restaureringsindsatser i to vandløbsstrækninger i
vandområdeplanperioden 2015-2021:
Arrenakkegrøften/Arrenakke Å
I Arrenakkegrøften samt øvre del af Arrenakke Å er der indsatskrav om udlægning af groft materiale og
udskiftning af bundmateriale.
I Havelse Å på fælles strækning med Hillerød Kommune er der indsatskrav om udlægning af groft materiale,
plantning af træer og begge dele i kombination.
For begge vandløbsstrækninger er der igangsat forundersøgelser, der skal afdække, om restaureringsprojekter
kan bidrage tilstrækkeligt til målopfyldelse i vandløbene samtidigt med at projekterne er
omkostningseffektive.
Indsatsstrækninger er markeret med grønt på kortet.

Kort 7.1.3 Indsatsstrækninger
Indsatser i forhold til spildevand.
Der er indsatskrav om reduceret spildevandsbelastning fra regnbetingede udløb. Læs mere herom i
temaafsnittet om spildevand.
Retningslinjer
7.1.1 Vandet i vandløbene skal være så rent som muligt og have en temperatur, der sikrer, at de fastlagte
miljømål for vandløb kan opfyldes. Forringelse af nuværende tilstand af over adevand i vandløb skal
forebygges, og tilstanden må gerne forbedres.
7.1.2 Direkte indvinding af over adevand fra vandløb skal så vidt muligt undgås. Hvor der foretages

180

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

indvinding, og hvor vandet efterfølgende udledes igen, søges længden af den påvirkede vandløbsstrækning
begrænset mest muligt, ligesom der sikres en så stor og naturlig varieret vandmængde som muligt. Der kan
kun i særlige tilfælde gives nye tilladelser til indvinding af vand fra ferske over adevandsområder. De særlige
tilfælde er fx indvinding fra de større vandløbs nedre strækninger, gravede bassiner og afvandingskanaler.
I tillæg til den generelle retningslinje fra vandplanen tilføjes den lokale retningslinje:
Arresøkanalen i Frederiksværk har stor kulturhistorisk betydning for byen og er samtidig af
samfundsøkonomisk værdi grundet en industriel indvinding af kølevand til stålproduktion. Afgørelser
omkring Arresøkanalens udnyttelse til indvinding skal derfor vægte disse hensyn såfremt udnyttelsen ikke er
til hinder for vandområdeplanens mål for Arresø Kanal.
7.1.3 Vedligeholdelse af vandløb skal sikre a edning af vand med hensyntagen til miljømålene i
vandområdeplanerne og i sektorlovgivningen. Bestemmelser om vedligeholdelse af offentlige vandløb skal
fremgå af vandløbsregulativerne. begrænses mest muligt og udføres kun i et sådant omfang, at det ikke
hindrer opfyldelse af de fastsatte miljømål. Hvor grødeskæring er nødvendig, foretages den så vidt muligt
manuelt, i strømrende eller netværk og altid under hensyn tagen til natur- og miljømæssige interesser.
Omfanget og udførelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb skal fremgå af et vandløbsregulativ jf.
vandløbslovens bestemmelser.
7.1.4 Slåning af vegetation langs vandløbets kanter, brinker og bræmmer udføres, så det ikke forhindrer en
varieret beskygning af vandløbet.
7.1.5 Eksisterende bevoksninger af træer og buske langs vandløb bevares så vidt muligt og i så stor bredde som
muligt. Bevoksningerne kan dog med fordel udtyndes, hvis de visse steder fastholder vandløbet i uønsket stor
bredde.
7.1.6 Opgravning af bundmateriale i form af sand/mudder begrænses mest muligt, og der fjernes aldrig
sten/grus fra bunden.
7.1.7 Hvor der forekommer dødt ved i og ved vandløb, skal dette så vidt muligt blive liggende. Herved sikres den
størst mulige fysiske variation i og omkring vandløbene.
7.1.8 Der etableres så vidt muligt fuld faunapassage ved total fjernelse af menneskeskabte spærringer i
vandløb. Hvor opstemninger bibeholdes af fx kulturhistoriske eller andre samfundsmæssige hensyn, sikres
passagen eksempelvis ved etablering af ”naturlignende stryg” i selve vandløbet eller omløbsstryg med
tilstrækkelig vandgennemstrømning.
7.1.9 Restaureringstiltag i vandløb skal så vidt muligt understøtte den naturlige udvikling mod mere varierede
fysiske forhold i vandløbet. Forbedringer af de fysiske forhold i form af vandløbsrestaurering udføres på en
sådan måde, at vandløbene får mulighed for at sno sig og ytte sig, og de forbedrende tiltag skal dermed
understøtte den naturlige udvikling frem mod mere varierede fysiske forhold. Vandløbsrestaurering, herunder
åbning af rørlagte vandløb, skal gennemføres efter vandløbslovens bestemmelser.
7.1.10 Der tillades normalt ikke rørlægning af vandløb, da det vil mindske biodiversiteten og
artsmangfoldigheden i tilknytning til vandløbet.
Kortere rørlægninger i forbindelse med veje og overkørsler er undtaget. Der skal indtænkes klimatilpasning i
forbindelse med dimensionering af rør.
7.1.11 Kortere rørlægninger i forbindelse med vejanlæg eller lignende bør udføres uden styrt og med
vandløbsbunden ført ubrudt gennem rørlægningen.
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7.1.12 Hvor der i forbindelse med restaurering, herunder genåbning af rørlagte vandløb, graves nyt forløb, søges
selve tværpro let etableret så ”naturlignende” som muligt. Flytning af vandløbet kan indgå som en mulighed i
forbindelse med genåbning af en vandløbsstrækning. Det tilstræbes herved, at den hydrologiske kontakt med
de nærmeste omgivelser bliver så naturlig som muligt, ligesom en unaturlig høj transport af sand og nere
materiale modvirkes.
7.1.13 Hvor der i forvejen ndes en unaturlig høj materialetransport i vandløbene, søges denne begrænset ved
”kilden”, dvs. der hvor erosionen og udvaskningen til vandløbet optræder. Hvor dette ikke er muligt, kan der i
stedet etableres sandfang.
7.1.14 Der hvor der som led i restaurering plantes træer og buske langs vandløb, udføres dette så ”naturlignende”
som muligt hvad angår artsvalg og placering i forhold til vandkanten. Det skal samtidig sikres, at
beskygningen fra planterne ikke bliver så stor, at brinkerne bliver ustabile, og den fysiske variation i vandløbet
formindskes.
7.1.15 De fysiske forbedringer foretages, hvor det er muligt, for hele vandløbssystemet under hensyntagen til de
tilgrænsende arealer, og så der sikres bedst mulig sammenhæng mellem vandløbssystemerne og de
tilgrænsende arealer.
7.1.16 Reduktion af okkerbelastning bør primært foregå ved vandstandshævning og restaurering i de middel til
stærkt okkerbelastede vandløb. Dog kan tiltag i form af okkersøer benyttes ved konkrete punktkilder. For de
svagt okkerbelastede vandløb bør tilstanden forbedres ved ændret vandløbsvedligeholdelse.
7.1.17 I forbindelse med regulering af vandløb skal biodiversitet og mangfoldighed sikres mod tilbagegang. eller
ændret vedligeholdelse af vandløb skal mulig synergieffekt i forhold til naturværdier vurderes.
7.1.18 I forbindelse med regulering af vandløb skal klimatilpasning indtænkes, så a edningsmulighederne
ikke forringes og gerne forbedres. eller ændret vedligeholdelse af vandløb skal mulig synergieffekt eller mulig
negativ effekt i forhold til klimatilpasning vurderes.
Lovgrundlag
Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens § 11e, stk. 1 nr. 20.
Udpegningsgrundlag
Udpegningerne tager udgangspunkt i vandplanerne, Halsnæs Kommunes vandhandleplan og de tidligere
udpegninger af f.eks. lavbundsområder i kommuneplan 2009 og 2013.
Her kan du læse mere
Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. Det er nemmest at få overblik ved hjælp af
MiljøGIS for vandområdeplaner. Se www.mst.dk.

Spildevand
Spildevandsplan
Spildevandshåndteringen i kommunen styres af kommunens spildevandsplan, hvor den overordnede
målsætning er at sikre at spildevand bortledes, renses, og udledes miljømæssigt og økonomisk forsvarligt. Det
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betyder blandt andet, at hvor der er en risiko for oversvømmelser skal opgaven med at bortlede vand tænkes
ind ved udlæg af nye byområder og ved byomdannelse ligesom håndtering af tagvand og over adevand
indtænkes. I forhold til vandplanerne er det et spørgsmål om at dele spildevand og over adevand, tagvand og
vejvand og håndtere hver del så optimalt som muligt (rensning, nedsivning, udledning, samt anvendelse som
rekreativt element). Spildevandsplanen for Halsnæs Kommune er vedtaget i 2012 og det er sikret, at den ikke er
i strid med vandplanerne og deres retningslinjer.
Redegørelse
Målet for indsatserne vedrørende spildevand er at medvirke til at opnå god økologisk tilstand i
vandområderne. Målet for udledninger fra overløb på kloaksystemet er, at sikre en 75 % stoffjernelse, jf.
virkemiddelkataloget.
I kommunen er der i dag et primært renseanlæg i Melby, mens anlæggene i Hundested og Ølsted fungerer som
overløbsanlæg og videresendelsesanlæg. I St. Havelse er der et mindre anlæg. Melby renseanlæg er meget
avanceret med fuld rensning for de opstillede krav, som myndighederne sætter. Store Havelse renseanlæg er et
mindre sand lteranlæg. Renseanlæggene har udledninger til recipienterne Kattegat og Roskilde Fjord. Alle
renseanlæg lever op til kravene i vandplanen.
I Halsnæs Kommune har alle ejendomme i det åbne land i dag tilfredsstillende spildevandsrensning. På
kloaksystemet, særligt i Frederiksværk er der en række overløb med opspædet spildevand, dvs. spildevand
som er blandet med regnvand, til vandløb, der ikke opfylder målsætningen. Overløbene sker kun under
kraftige regn. Der er ikke sat krav til nødoverløb fra fx pumpestationer, da det kun er overløb ved strømsvigt o.
lign.
Her kan du læse mere
Miljømålsloven
Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
Vandplan 2.3 for Øresund
Vandhandleplan for Halsnæs Kommune
Retningslinjer
7.2.1 Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås.
7.2.2 Vandplanen identi cerer et antal overløb af opspædet spildevand fra fælleskloakerede kloaksystemer,
hvor der bør ske en indsats. Som udgangspunkt bør der etableres et rst- ush bassin[1] på 5 mm (50m3 pr. red.
Ha) svarende til en årlig udledning på ca. 250 m3 pr. red. ha oplandsareal (Odense regneserien)[2]. Konkrete
vurderinger af udledningens påvirkning kan betinge, at et bassin må udbygges yderligere i forhold til
overstående. Til nedbringelse af mængden af udledt stof kan også andre foranstaltninger med en
miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt tages i anvendelse, herunder separatkloakering, lokal nedsivning af
over adevand mm.
7.2.3 Ved meddelelse af tilladelse til udledning af separat over adevand skal udløbene som udgangspunkt
forsynes med bassiner af passende størrelse med henblik på tilbageholdelse af bundfældelige stoffer.
Bassinstørrelse gradueres efter vandområdets følsomhed samt omfang af tra kbelastningen i oplandet.
7.2.4 Hvor der er risiko for hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt
reduceres til 1-2 l/s pr. ha (totalt areal), svarende til naturlig afstrømning. Bassiner på såvel separate
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regnvandsudløb som på overløbsbygværker skal i disse situationer have en størrelse, så der som gennemsnit
højest sker overløb fra bassiner hvert 5. år (n=1/5 pr. år). Med hensyn til udformning af bassiner for separat
regnvand henvises til Spildevandsforskning fra Miljøstyrelsen nr. 49/1992 om lokal rensning af regnvand.
7.2.5 Hvor det er muligt, bør rent over adevand fra eksempelvis tagarealer a edes til nedsivning eller opsamles
til vandingsformål eller lignende. Ved tilladelse til udledning i vandløb skal det sikres, at vandløbets samlede
hydrauliske kapacitet ikke overskrides.
7.2.6 For spildevandsudledninger i det åbne land gælder:
a. spildevand fra enkeltliggende ejendomme (mindre end 30 PE)[3] i udpegede oplande, se WebGIS, som
udleder direkte eller indirekte til søer, moser, vandløb eller nor, skal som minimum gennemgå rensning
svarende til renseklasser som angivet på WebGIS. Dette kan udover rensning til den givne renseklasse
opfyldes ved opsamling, afskæring eller nedsivning. Af WebGIS fremgår de oplande, hvor foranstaltningerne
indgår i baseline, samt hvilke oplande der udpeges med denne plan, dvs. hvor der er tale supplerende
foranstaltninger.
7.2.7 Udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende erhverv skal i videst muligt omfang søges
begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dernæst
via rensning ved kilden.
7.2.8 Ved udledning af spildevand med forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer (det vil sige stoffer omfattet af
bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til
vandløb, søer eller havet.)) kan der accepteres en overskridelse af miljøkvalitetskrav for disse stoffer i en
blandingszone i umiddelbar nærhed af udledningsstedet.
7.2.9 Temperaturpåvirkninger i områder udenfor en blandingszone, hvor der skar udledning af kølevand, må
ikke nå niveauer, der ligger udenfor grænser, som sikre, at værdierne for de typespeci kke biologiske
kvalitetselementer kan overholdes.
7.2.10 I kommunernes planlægning for spildevandsindsatsen bør følgende sideordnede prioteringer indgå:
Spildevandsindsatser i vandløb med den højeste DVFI[4]-målsætning,
Spildevandsindsatser i søoplande, da søerne vil være længst tid om at opfylde miljømålet om god tilstand,
Spildevandsindsatsen i vandløb, hvor forbedring af de fysiske forhold afventer forbedret spildevandsrensning,
jf. tabel 1.3.3. Undtagelser for vandløb i henhold til miljømålslovens §§ 16 og 19,
spildevandsindsatser i beskyttede områder (badevand og Natura 2000 områder).
Fodnoter:
[1] First- ush bassin opsamler de første 5 mm. Regn før det begynder at løbe over. Ca. 75% af sand og
bundfældelige stoffer skylles ud kloakken med de første 5 mm. Regn.
[2] Såfremt der anvendes en anden regnserie eller en anden afskærende kapacitet, kan der accepteres en
anden bassinstørrelse, når blot udledningen svarer til, hvad der dimensioneres med Odense regnserien og de
anførte forudsætninger. Ved lavere a øbstal vil bassinvolumen derfor skulle være større for at opnå den
ønskede reduktion af udledningen.
[3] PE er en forkortelse for personækvivalent eller udledningen af næringsstoffer pr. person.. 1 PE. = 60 g BI5/
døgn.
[4] DVFI står for Dansk Vandløbs Fauna Indeks og er nærmere beskrevet i afsnittet om vandløb.

Søer
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Byrådet vil
- sikre vandkvaliteten Arresø ved i første omgang at reducere fosfortilledningen, og i næste omgang at
reducere mængden af bundet fosfor i søen. Det skal ske i et samarbejde med de to øvrige Arresø-kommuner,
Gribskov og Hillerød.
Redegørelse
I Halsnæs Kommune er det udelukkende Arresø, der indgår i vandplanerne. Arresø er i vandplanen angivet
som en lavvandet sø og målet er, at Arresø skal opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2027. Arresø er
samtidig udpeget som et Natura 2000-område. For at Arresø kan opnå en god økologisk tilstand skal både
tilførslen af fosfor og den fosfor der er bundet i bundsedimentet reduceres.
Staten har udskudt målet om at Arresø kan opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2021.
Her kan du læse mere
Miljømålsloven
Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
Vandplan 2.3 for Øresund
Vandhandleplan for Halsnæs Kommune
Retningslinjer
7.3.1 Vandkvaliteten i søerne skal medvirke til, at de fastlagte miljømål for søer kan opfyldes.
7.3.2 Afvanding af søer og stillestående vandområder i øvrigt skal så vidt muligt undgås.
7.3.3 Mindre søer, der ikke indgår speci kt i vandplanen, reguleres gennem sektorlovgivningen
(naturbeskyttelseslov, vandløbslov, miljøbeskyttelseslov mm.). For alle søer gælder det, at de skal opnå god
økologisk tilstand. Det gælder dog ikke for regnvandsbassiner, spulefelter og lignende tekniske anlæg. Ved
risiko for manglende målopfyldelse vil der typisk være behov for at nedbringe tilførslen af næringsstoffer. Ud
over indsats over for bl.a. Spildevand og regnbetingede udledninger kan der være behov for at reducere tilførsel
af næringsstoffer fra omgivende arealer.
7.3.4 Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om
tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste
skal være klassi ceret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af badevandsbekendtgørelsen,
skal være opfyldt.
Opfyldelsen af krav til badevandskvalitet er en grundlæggende indsats som følge af
badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurderer de konkrete indsatser for i de kommunale
handleplaner og reviderede spildevandsplaner.
7.3.5 For vandområder, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap, medfører, at
vandudvekslingen mellem to tilgrænsende vandområder ikke yder frit, men i større eller mindre grad styres
af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes, med mindre andet udtrykkeligt
er angivet i speci kke retningslinjer for de pågældende vandområder.
7.3.6 Indvinding af over adevand må ikke være til hinder for, at søerne opfylder de fastlagte miljømål.
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Lovgrundlag
Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens § 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Kystvande
Byrådet vil
- sikre vandkvaliteten i kystvandene for at fastholde vores gode badestrande. Udover at sikre en mindsket

belastningen fra de lokale udledninger, er der i dag ikke noget teknisk grundlag for en øget indsats på området.
Redegørelse
Målet for kystvande er, at de skal opnå en god kemisk og økologisk tilstand. Halsnæs Kommune har kyster til
Roskilde Fjord, Isefjorden og Kattegat. I dag er der ingen af disse vandområder, der lever op til målene.
Tidsfristen for at opnå god tilstand i samtlige danske marine vandområder er udskudt pga. tekniske årsager,
så der er ingen indsatser i denne planperiode.
Badevand
Halsnæs Kommune er beliggende i meget smuk natur, omkranset af sø, fjord, hav, skov og åbne
landstrækninger. Rent badevand er et vigtigt aktiv for Halsnæs Kommune som turist- og
sommerhuskommune. Store dele af kyststrækningen er udpeget som badevand i Kommuneplan 2009. I
Halsnæs Kommune er der 3 Blå Flag strande; Trekanten i Hundested, Strand ved Gråstenvej og Liseleje Strand.
Halsnæs Kommune kontrollerer hvert år badevandet på 15 lokaliteter med hensyn til omgivelser og
sundhedsmæssige risikofaktorer og foranstaltninger til sikring af de badendes sundhed. Ifølge retningslinje
nr. 45 i vandplanen skal badevandet mindst have klassi ceringen ”tilfredsstillende”. Denne retningslinje er i
dag opfyldt til fulde. Alle 15 badelokaliteter har den højeste klassi cering ”Udmærket” i 2015. Den fremtidige
klassi cering afhænger naturligvis af hyppigheden af kraftige regnskyl i fremtiden.
Badevandskvaliteten er generelt rigtig god, men der kan observeres forringet vandkvalitet på badesteder langs
fjorden i forbindelse med kraftige regnskyl. Risikoen for opblomstring af blågrønalger vurderes som lav. De
seneste større opblomstringer blev registreret i 2006 og 2001.
Der er ingen speci kke krav til forbedring af badevandskvaliteten i første planperiode. I kommunens
spildevandsplan er kystnære områder ved Sølager, Byaasgård og Liseleje udpeget til kloakering.
Her kan du læse mere
Miljømålsloven
Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
Vandplan 2.3 for Øresund
Vandhandleplan for Halsnæs Kommune
Retningslinjer
7.4.1 I de kystnære områder skal vandkvaliteten medvirke til, at de fastlagte miljømål for kystnære områder
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kan opfyldes.
7.4.2 Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om
tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsmålet for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste
skal være klasi ceret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremgår af badevandsbekendtgørelsen
skal være opfyldt.
7.4.3 Opfyldelse af krav til badevandskvaliteten er en grundlæggende indsats som følde af
badevandsbekendtgørelsen, som kommunerne skal vurderer de konkrete indsatser for i de kommunale
handleplaner og reviderede spildevandsplaner.
7.4.4 I forbindelse med klapning skal det sikres, at det opgravede sediment ikke giver anledning til forurening
af havet.
7.4.5 For vandområder, hvor sluse eller klap, fx kontrolklap eller højvandsklap medfører, at vandudvekslingen
mellem to tilgrænsende vandområder ikke yder frit, men i større eller mindre grad styres af mennesker, skal
den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis fortsættes med mindre andet udtrykkeligt er angivet i
speci kke retningslinjer for de pågældende vandområder.
7.4.6 Ikke aktuel da det ikke er kommunen der giver tilladelser til Skaldyrs skeri med bundslæbning.
7.4.7 Skaldyrsopdræt og havbrug skal som udgangspunkt placeres
a. På vanddybder større end, hvad der svare til den forventede gennemsnitlige dybdeudbredelse af ålegræs og
den naturlige variation (ved vandplanernes mål om god tilstand).
b. I områder med gode strømforhold.
7.4.8 Retningslinje om aktivitetszone: Miljøministeren kan for havne, sejlrender, slusefjorde og klappladser
foretage en vejledende registrering inden for et over adevandomrade af nærmere afgrænsede aktivitetszoner,
hvor
1) den samlede udstrækning af hver enkelt aktivitetszone inden for et over adevandområde kun udgør en
mindre del af over adevandområdets udstrækning,
2) påvirkningen fra aktiviteterne i hver zone vurderes at vare ubetydelig for miljømålet for vandområdet og
3) aktivitetszonerne hverken særskilt eller samlet set vedvarende udelukker eller hindrer opfyldelse af
miljømålet i over adevandområdet.
7.4.9 Retningslinje om miljøfarlige forurenende stoffer: Indsatsen i forhold til at opfylde miljømål i
vandområderne bestemmes af, om der i de enkelte vandområder er eller kan være problemer med opfyldelse af
miljømålet for så vidt angår forurenende stoffer.
Vandområderne er dertil inddelt i re indsatskategorier, jf. kapitel 2.4. Disse er:
1.
2.
3.
4.

Vandområde uden problem
Vandområde under observation
Vandområde med behov for stofbestemt indsats
Vandområde med ukendt tilstand/belastning.

For vandområder i alle 4 kategorier gælder:
Udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger
ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf.

187

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til
vandløb, søer eller havet. Oversigt over oplysninger om eksisterende og planlagte udledninger af forurenende
stoffer etableres og opdateres løbende, og udledningernes omfang kvanti ceres.
7.4.10 For vandområder i kategori 2, 3 og 4 er der yderligere behov for, at
a) miljømyndigheden tilvejebringer viden om kilder, belastning og transportveje for forurenende stoffer til
vandmiljøet. Det vurderes, om kilder er diffuse eller punktkilder,
b) miljømyndigheden sikrer, at udledninger af forurenende stoffer med koncentrationer, der har betydning for
vandmiljøet, har udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende
regler, herunder miljøbeskyttelseslovens regel om anvendelse af bedst tilgængelige teknik og reglerne i
bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb,
søer eller havet.
Lovgrundlag
Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens § 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Grundvand
Redegørelse
Grundvandsforekomster omfattet af vandplanen er større regionale magasiner, hvor kun en mindre del ligger i
Halsnæs Kommune. Der er to dybe kalkmagasiner samt et terrænnært magasin i sand. Kalken dækker hele
kommunens areal. Der indvindes grundvand fra kalken på Halsnæs-halvøen og fra den sydlige del af
kommunen. Terrænnær grundvandsindvinding fra sandet sker i den centrale og nordlige del af kommunen.
Målet i vandplanen er, at alle grundvandsforekomster skal have en god kvantitativ og kemisk tilstand. God
kvantitativ tilstand betyder, at vandindvinding fra grundvandsforekomsterne ikke overstiger 35 % af
grundvandsdannelsen og at vandindvindingen ikke skader omgivende natur og vandføringen i vandløb. God
kemisk tilstand betyder, at grundvandsforekomsten er ren, ikke saltvandspåvirket og uden miljøfremmede
stoffer.
I første planperiode er der kun indsatser i forhold til sikring af vandføring i vandløb. I Halsnæs Kommune er
der ingen vandløb, hvor der er krav til at forbedre vandføringen på grund af vandindvinding. I tabellen
herunder ses tilstanden på de grundvandsforekomster, der delvis er beliggende i Halsnæs Kommune.Se også
kort 7.5.1.
Hovedopland

Magasin

Id. Nr.

Kvantitativ tilstand

Kemisk
tilstand

Samlet
tilstand

2.3 Øresund
2.2. Ise- & Ros.fjord
2.2. Ise- & Ros.fjord

Kalk
Sand
Kalk

2.3.2.1
2.2.2.9
2.2.2.14

Ringe
God
Ringe

God
God
God

Ringe
God
Ringe

Vandbalance i kalken i Halsnæs Kommune
Den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne i kalken er angivet som ringe. Det skyldes, at den
samlede regionale vandindvinding overstiger 35 % af grundvandsdannelsen ifølge beregninger i
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Naturstyrelsens grundvandsmodel for Sjælland. Det er derfor vanskeligt at afgøre, om der lokalt på
kommuneniveau sker en større indvinding end målet på 35 % af grundvandsdannelsen.
Beregningerne af vandbalancen (udnyttelige ressource) er ifølge vandplanen behæftet med en del usikkerhed.
Det kan ikke udelukkes, at fortsat justeringer af Naturstyrelsens grundvandsmodel vil ændre den beregnende
vandbalance fremadrettet. Den ringe kvantitative tilstand i kalken er dog en indikator på, at man ikke skal
forøge vandindvindingen fra kalken uden grundige undersøgelser af konsekvenserne.
Vandindvinding
I Halsnæs Kommune blev der i årene 2007-2011 i gennemsnit indvundet ca. 3 mio. kubikmeter vand, hvoraf ca.
2,2 mio. kubikmeter er grundvand.
De to største drikkevandsforsyninger, Halsnæs Kommunale Vandforsyning og Halsnæs Vandforsyning,
tegner sig tilsammen knap 45 % af grundvandsindvindingen, hvilket betyder, at de leverer ca. 70 % af
drikkevandet i kommunen. Derudover er der 6 private vandværker som indvinder 21 %, 8 landmænd, der har
tilladelse til markvanding samt en golfbane som tilsammen kun indvinder 1 %. Industrien tegner sig for 7 % af
kommunens vandindvinding af grundvand til opbevaring af ål, og indvinding af over adevand fra Arresø
Kanal til køling på stålvalseværkerne udgør 26% af den samlede vandindvinding. Derudover er der registreret
64 private brønde og Center Auderød har egen vandforsyning. Hovedparten af tilladelser til vandindvinding i
Halsnæs Kommune skal fornys senest et år efter handleplanen er godkendt i Byrådet.
Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomme indvindingsområder
I Halsnæs Kommune er 4 områder udpeget som OSD (se kort 7.5.2). Desuden er mindre områder inden for OSD
udpeget som Nitratfølsomme indvindings-områder, hvor der gælder særlige restriktioner i forhold til
nedsivning af nitrat til grundvandet. I OSD skal der udarbejdes indsatsplaner for beskyttelse af drikkevandet.
Der er udarbejdet indsatsplaner i alle 4 OSD områder. De statslige vandplaner giver ikke umiddelbart anledning
til revision af indsatsplanerne. Behov for revision af de gældende indsatsplaner vurderes løbende i dialog med
de berørte vandværker.
Her kan du læse mere
Miljømålsloven
Vandområdeplan for vandområdedistrikt II Sjælland
Vandhandleplan for Halsnæs Kommune
Retningslinjer
7.5.1 Meddelelse af tilladelser til indvinding af grundvand samt udbygning og drift af vandforsyninger må ikke
være til hinder for opfyldelse af vandplanens målsætninger i vandløb, søer, grundvandsforekomster,
kystvande og terrestriske naturtyper.
a. Som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring pa over 5 %
hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk
tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen sker dog på baggrund af en
konkret vurdering i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt, hvor også andre parametre end
medianminimums-vandføring kan indgå. Det afgørende krav til fastsættelse af den tilladelige reduktion af
vandføringen er, at miljømålene uanset vandindvinding vurderes at kunne nås.
c. Med hensyn til de terrestriske økosystemer skal der forud for tilladelser til vandindvinding, jf.
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bekendtgørelsen om internationale naturbeskyttelsesområder mv., foretages en vurdering af, om
indvindingen kan medføre væsentlig skade på et Natura 2000-område. Særligt naturtypen ”tidvis våde enge
på mager eller kalkrig bund”, ”kilder” og ”rigkær” er relevante i den forbindelse.
d. Som udgangspunkt kan den udnyttelige grundvandsressource beregnes som 35 % af
grundvandsdannelsen.
e. I oplande, hvor vandløb er påvirket af eksisterende almene vandforsyningsanlæg, således at de ikke kan
opfylde miljømålene, kan opfyldelse af vandløbenes kravværdier for median-minimumsvandføringer ske ved
ytning af indvinding eller tilledning af vand.
7.5.2 I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle
behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt
prioriteres således:
a. befolkningens almindelige vandforsyning, der omfatter bl.a. husholdning og institutioner, samt andre
vandindvindinger hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, jf. kapitel 2 og 3 i
bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
b. opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb samt vandudskiftning og
vandstand i søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandplanens
målsætninger
c. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og regelmæssig kontrol, og som omfatter
indvinding til mere vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene bortset fra vanding og vask af
spiselige gartneriafgrøder, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding
og køleformål samt virkninger af råsto ndvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en
samfundsmæssig helhedsvurdering.
7.5.3 Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt
ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af
grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede
som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt indenfor
indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som
udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande
til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt
grundvandstruende aktiviteter anses fx etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der
forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forurenings-komponenter, herunder organiske
opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.
7.5.4 Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden
for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til
byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer
en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige
drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af
kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.
7.5.5 Grundvandsindvinding fra dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner med god vandkvalitet
bør som udgangspunkt kun ske til almen vandforsyning eller anden indvinding med krav om
drikkevandskvalitet.
7.5.6 Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme
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indvindingsområder skal leve op til indsatsplanen efter vandforsyningsloven. Afgørelser efter
miljøbeskyttelsesloven inden for nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en
indsatsplan, skal sikre, at der ikke sker nogen merbelastning, hvis udvaskningen fra rodzonen overskrider 50
mg nitrat/l i efter-situationen. Afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven inden for nitratfølsomme
indvindingsområder, hvor der ikke er udarbejdet en indsatsplan, skal sikre, at
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau vedr. nitrat til grundvand overholdes.
Halsnæs Kommunes egne retningslinjer for fornyelser af tilladelser til vandindvinding efter
vandforsyningsloven. Hovedparten af tilladelser til vandindvinding i Halsnæs Kommune skal fornys senest
et år efter den første vandhandleplan efter miljømålsloven er godkendt i Byrådet. De lokale retningslinjer er
grundlaget for administrationspraksis ved fornyelse af tilladelserne. De lokale retningslinjer må ikke være til
hinder for, at vandplanens miljømål for vandforekomsterne opfyldes. De lokale retningslinjer om
enhedsforbrug (2-5) er den nuværende administrationspraksis fra Regionplan 2005.
HK-Grundvand-1: Forlængelse af indvindingstilladelser sker på en konkret vurdering af fremtidig behov,
forudgående forbrug og med behørig hensyn til naturinteresser.
HK-Grundvand-2: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse efter følgende enhedsforbrug:
Boliger
Sommerhuse
Kolonihaver
Institutioner
Byerhverv
Landbrug
Svind, Filterskylning mv.[2]

45 m3/person/år
45 m3/hus/år
25 m3/have/år
55 m3/ansat/år
20 m3/ansat/år
24 m3/ækv. stk. hornkvæg/år
Maks 8 % af det totale forbrug

HK-Grundvand-3: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse til mark- og gartnerivanding efter
følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:

Afgrøde
Karto er
Frøafgrøder

Leret Sandjord
100
50

Sandet Lerjord
60
0

Græs uden for omdrift

25

0

Græs og grøntfoder
Specialafgrøder
Bær- og frugtavl
Containerkulturer
Væksthuse

100

90
100-150
100
800
1.000 - 1.500

HK-Grundvand-4: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse til vanding af golfbaner efter
følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:

Teesteder
Greens
Forgreens (maks. 1,5 gange arealet på greenen)
Øvrige baner

100
275
125
0

HK-Grundvand-5: Som udgangspunkt meddeles vandindvindingstilladelse til vanding af idrætsanlæg og
udvalgte seværdigheders græsplæner efter følgende enhedsforbrug angivet i mm/år:

Græsplæner

20
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Fodnoter:
[2] Vandværker som forsyner sommerhusområder har typisk et relativt stort ledningsnet og lille samlet
forbrug. Det betyder, at vandværker som overvejende forsyner sommerhuse har et større svind i % af det totale
forbrug end vandværker som forsyner tætbebyggede byområder.

Kort 7.5 - Grundvand
Kort 7.5.1 Grundvandsforekomster

Se kortet i stort format
Kort 7.5.2 Drikkevandsinteresser
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Se kortet i stort format
Lovgrundlag
Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens § 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Lavbundsområder
Byrådet vil
- fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau på udvalgte og afgrænsede områder kan

genskabes på lavbundsarealer til glæde for vandmiljøet, naturen og som led i at sikre opsamling af vand fra
lavtliggende byområder.
Redegørelse
Udpegningen af lavbundsområderne er njusteret, således at grænsen følger matrikelskel, hvis de ligger tæt på
den gamle udpegningsgrænse. Her er den nye grænse på nær ved enkelte meget små arealer altid lagt udenfor
den gamle grænse. Bebyggede byzone- og sommerhusområder og enkelte områder med tekniske anlæg er
taget ud af udpegningen, da de aldrig vil kunne genoprettes som naturområder. Endelig er udpegningen langs
grænsen til Arresø justeret, så den følger søens fysiske rand tæt.
Lavbundsområder vil gennem naturgenopretning eller naturligt kunne komme til at rumme store
naturværdier, hvis landbrugsdriften ophører og naturlig hydrologi genskabes. Lavbundsområder, der samtidig
ligger inden for biologiske kerneområder og spredningskorridorer bør prioriteres højst ud fra en naturmæssig
vinkel. Lavbundsområder, der ligger i nærheden af byområder, vil kunne være med til at sikre lavtliggende
byområder mod oversvømmelse – se kapitel 7.7 Klimasikring. Nogle lavbundsområder er endvidere udpeget
som potentielle vådområder. Det er områder der, hvis de indrettes som vådområder, kan være med til at
reducere miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor. Lavbundsområder er også et af redskaberne til at
forbedre vandkvaliteten i henhold til de statslige vandplaner og Halsnæs Kommunes vandhandleplan.
Alle lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er erhvervsmæssigt
nødvendigt for jordbrugsdrift, og som forhindrer senere genopretning af vådområder. Der kan ikke gives
tilladelse til konkrete bygge- og anlægsarbejder, der forhindrer genskabelse af et naturligt vandstandsniveau
på lavbundsarealer.
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Potentielle vådområder er områder, der ligger lavt og ofte i nærheden af vandløb. Vådområderne kan
oversvømmes og fungere som buffere i perioder, hvor der er høj vandføring, og dermed mindske belastningen
af vandløbet og udvaskningen af næringsstoffer. I 2011 og 2012 er der gennemført foranalyser for et vådområde
ved Havelse Å som led i vandhandleplanens indsats for at reducere kvælstof i Roskilde Fjord. Projektet er sat i
bero. Et lignende projekt langs Lyngby Å vil kunne medføre en reduktion af udledningen af fosfor til Arresø.
Der er ikke lavet konkrete tiltag til et sådant projekt, men Hillerød Kommune har taget forskud på projektet ved
at udlægge et potentielt vådområde på deres side af Lyngby Å.
Her kan du læse mere
Miljømålsloven
Miljø- og Energiministeriets cirkulære nr. 132 af 15. juli 1998 om regionplanlægning og
landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder.
Retningslinjer
7.6.1 De udpegede lavbundsarealer skal friholdes for byggeri og andre anlæg mv., hvis det pågældende byggeri
eller anlæg kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.
7.6.2 Det skal gennem planlægning sikres, at de udpegede lavbundsarealer ikke overgår til andre formål, som
vil være i strid med intentionen om at skabe vådområder.
7.6.3 Inden for udpegede lavbundsarealer, der samtidig er udpeget som potentielle vådområder, kan der
gennemføres undersøgelser, projekter og etablering af vådområder for at reducere udvaskningen af
næringsstoffer til vandmiljøet og forbedre naturindholdet i området jævnfør vandplanen. I de udpegede
områder må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhindrer, at det naturlige
vandstandsniveau kan genskabes.
7.6.4 I lavbundsarealer skal landbrugsdriften søges ekstensiveret og vandstanden hævet med henblik på at
reducere udvaskningen af næringsstoffer, forbedre forholdene for de vilde dyr og planter og eventuelt skabe
vandreservoirer for at imødegå klimabetingede oversvømmelser.
7.6.5 Langs Havelse Å udpeges et potentielt kvælstof-vådområde.
7.6.6 Langs Lyngby Å udpeges et område som muligt fremtidigt potentielt fosfor-vådområde.
Kort 7.6 - retningslinjer
Kort 7.6 Lavbundsarealer
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Se kortet i stort format
Hvad er et lavbundsområde?
Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme,
som nu ofte anvendes til landbrug. Lavbundsområder er primært udpeget på grundlag af historiske kort,
topogra ske kort og viden om jordbundsforhold
Lovgrundlag
Retningslinjer vedrørende lavbundsarealer er fastsat i medfør af planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2. Målene for
vandkvaliteten vil blive fastsat i de statslige vandplaner og i de kommunale vandhandleplaner. Her vil det også
fremgå også, hvilke tiltag kommunen vil iværksætte for at målsætningerne kan opnås.
Udpegningsgrundlag
Retningslinjer og udpegning af lavbundsarealer er overført uændret fra Kommuneplan 2009 og 2013.
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Rammer
Rammerne indeholder de grundlæggende bestemmelser for de enkelte områder i kommunen. Det er zonestatus,
anvendelsen af området, mindstegrundstørrelse ved udstykning, maksimal bebyggelsesprocent, største antal
etager samt bemærkninger om forhold, der er særlige for netop det område. De grundlæggende bestemmelser er
også grundlaget for en eventuel ny lokalplan for området.
Bestemmelserne i rammerne gælder ikke umiddelbart for borgerne, men kommunen kan bestemme, at de for
eksempel ved mere alvorlige overtrædelser eller ved ansøgning om byggeri skal gælde. Desuden vil
bestemmelserne gælde, hvis for eksempel et byggeprojekt er så omfattende, at det kræver, der bliver udarbejdet
en ny lokalplan.

Melby
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Melby

197

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Classensvej og Kystvej

Plannavn

Classensvej og Kystvej

Plannummer

1.B1

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

900

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal placeres og gives et udseende, der forstærker det gamle skermiljø
gennem sit bygningsudtryk og ved f.eks. at gøre husene smalle.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Møllegårdsvej

Plannavn

Melby ved Møllegårdsvej

Plannummer

1.B10

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Åben-lav boligbebyggelse
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Melby

Plannavn

Melby

Plannummer

1.B11

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal placeres og gives et udseende, der forstærker landsbymiljøet
gennem sit bygningsudtryk og ved f.eks. at bygge helt ud til vejskel, hvis det er tra kalt
forsvarligt.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Langhusevej

Plannavn

Melby ved Langhusevej

Plannummer

1.B12

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Stolpekærvej

Plannavn

Melby ved Stolpekærvej

Plannummer

1.B13

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Et område i Evetofte

Plannavn

Et område i Evetofte

Plannummer

1.B14

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse skal udformes, så det harmonerer med sommerhusbebyggelsen rundt om.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Åben-lav boligbebyggelse
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Strandhotellet

Plannavn

Strandhotellet

Plannummer

1.B2

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal opføres i en stil, der er tilpasset Liseleje i sit bygningsudtryk.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Etageboligbebyggelse
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Asserbo

Plannavn

Asserbo

Plannummer

1.B4

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

800

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Møllevang

Plannavn

Møllevang

Plannummer

1.B5

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

900

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Lindebjergvej

Plannavn

Melby ved Lindebjergvej

Plannummer

1.B6

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Lindebjergvænget

Plannavn

Melby ved Lindebjergvænget

Plannummer

1.B7

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

350

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Melbyvej

Plannavn

Melby ved Melbyvej

Plannummer

1.B8

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Liseleje

Plannavn

Liseleje

Plannummer

1.C1

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til Liselejes specielle karakter som bade- og
ferieby med udgangspunkt i et gammelt skerleje både ved bebyggelse og struktur. Der
må således gerne bygges helt ud til vejskel eller meget tæt på vejskel, hvis det er
tra kalt forsvarligt. Der skal bygges med brudt facadelinie langs Liselejevej. Den
maksimale ramme til butiksformål er 1.500 m² inkl. eksisterende på 945 m².
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker ikke må være større end 500 m² for
dagligvarebutikker og 100 m² for andre butikker og funktioner.

Bemærkning til zonestatus

Byzone
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Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
Lokalcenter
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Nyvej i Asserbo

Plannavn

Nyvej i Asserbo

Plannummer

1.C2

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Den maksimale ramme til butiksformål er 1.750 m² inkl. eksisterende på 1.139 m².
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for
dagligvarebutikker og 300 m² for andre butikker og funktioner.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Lokalcenter
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Tollerup

Plannavn

Tollerup

Plannummer

1.L1

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Evetofte

Plannavn

Evetofte

Plannummer

1.L2

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1000

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Hågendrup

Plannavn

Hågendrup

Plannummer

1.L3

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Melby Skole

Plannavn

Melby Skole

Plannummer

1.O4

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Undervisningsformål, bibliotek, institutioner, sportsanlæg og lignende

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse af området skal ske under hensyntagen til de omkringliggende
boligområder og landsbymiljøet.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Melby Station

Plannavn

Melby Station

Plannummer

1.O5

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Station med tilhørende jernbaneanlæg, parkering og grønne områder

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

218

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Hyllingebjerg

Plannavn

Hyllingebjerg

Plannummer

1.S1

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Særligt værdifuldt sommerhusområde.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Tørvelodsvej

Plannavn

Tørvelodsvej

Plannummer

1.S10

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Ved Brødemoseskoven

Plannavn

Ved Brødemoseskoven

Plannummer

1.S11

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Særligt værdifuldt sommerhusområde.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Syd for Orehøj

Plannavn

Syd for Orehøj

Plannummer

1.S12

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Reinsholm

Plannavn

Reinsholm

Plannummer

1.S13

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Ledasvej og Merkurvej

Plannavn

Ledasvej og Merkurvej

Plannummer

1.S14

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Særligt værdifuldt sommerhusområde.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Præstelodden

Plannavn

Præstelodden

Plannummer

1.S15

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

225

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Evetofte Sommerhusområde

Plannavn

Evetofte Sommerhusområde

Plannummer

1.S16

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Lindebjergvej

Plannavn

Lindebjergvej

Plannummer

1.S2

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Liselejevej

Plannavn

Liselejevej

Plannummer

1.S3

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Bebyggelsens omfang

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Lisegården

Plannavn

Lisegården

Plannummer

1.S4

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål og undervisning samt kursusvirksomhed

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

229

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Nyhusvej og Møllevangsvej

Plannavn

Nyhusvej og Møllevangsvej

Plannummer

1.S5

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Asserbohus

Plannavn

Asserbohus

Plannummer

1.S6

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1500

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Haldsvej og Topvej

Plannavn

Haldsvej og Topvej

Plannummer

1.S7

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Særligt værdifuldt sommerhusområde.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Birkelunden

Plannavn

Birkelunden

Plannummer

1.S8

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Muldstenshøjen

Plannavn

Muldstenshøjen

Plannummer

1.S9

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Melby Rensningsanlæg

Plannavn

Melby Rensningsanlæg

Plannummer

1.T1

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Renseanlæg og lignende

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres et skærmende beplantningsbælte rundt om anlægget.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Asserbo By Vandværk

Plannavn

Asserbo By Vandværk

Plannummer

1.T2

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse skal placeres mindst 5 meter fra skel

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Hågendrup Vindmølleklynge

Plannavn

Hågendrup Vindmølleklynge

Plannummer

1.T3

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Områdets anvendelse

Vindmøller med teknikbygning og agerbrug

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.2, 6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Solcelleanlæg ved Evetofte

Plannavn

Solcelleanlæg ved Evetofte

Plannummer

1.T4

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Områdets anvendelse

Tekniske anlæg, solcelleanlæg med tilhørende faciliteter.

Bebyggelsens omfang

Solcelleanlægget skal afskærmes af beplantningsbælter. Byggeri og tekniske anlæg
må have en højde på maks. 2,5m. Vejadgangen skal ske til Ludvig Brandstrupsvej. Der
kan etableres indhegninger og faciliteter til græssende dyr. Området skal overgå til
jordbrugsformål, når solcelleanlægget ikke længere er i drift.

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Ohmannsvej m. .

Plannavn

Ohmannsvej m. .

Plannummer

1.B3

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Melby ved Tollerupvej

Plannavn

Melby ved Tollerupvej

Plannummer

1.B9

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

De grønne områder omkring møllen skal friholdes for bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Bokildegård Camping

Plannavn

Bokildegård Camping

Plannummer

1.R1

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra området som helhed

Områdets anvendelse

Campingplads, grønt område og fællesanlæg

Bebyggelsens omfang

Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for campingpladsen. Der skal
etableres et skærmende beplantningsbælte rundt om pladsen.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 4.3, 5.1, 5.2, 5.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

5100
Campingplads og vandrehjem
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Melby Idrætsanlæg

Plannavn

Melby Idrætsanlæg

Plannummer

1.O3

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Idrætsanlæg, undervisning, institutioner, grønne områder, parkering og
motocrossbane

Bebyggelsens omfang

Der må kun etableres bebyggelse, der er nødvendig for anlæggenes drift.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Solhjem Plejehjem

Plannavn

Solhjem Plejehjem

Plannummer

1.O2

Plandistrikt

Melby

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Plejehjem, ældreboliger, parkering, fællesanlæg og andre offentlige formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

Vinderød
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Vinderød
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Golfbakken

Plannavn

Golfbakken

Plannummer

2.B1

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Ved Gærdet

Plannavn

Ved Gærdet

Plannummer

2.B10

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Hjortebakke

Plannavn

Hjortebakke

Plannummer

2.B2

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Elverhøj

Plannavn

Elverhøj

Plannummer

2.B3

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab. Der skal
etableres offentlige stier ud til det åbne landskab.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Tinsoldaten

Plannavn

Tinsoldaten

Plannummer

2.B4

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, åben-lav

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Troldhøj

Plannavn

Troldhøj

Plannummer

2.B5

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres offentlige stier gennem området. Området nordøst for stamvejen
skal friholdes for bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Vinderød Skovhuse

Plannavn

Vinderød Skovhuse

Plannummer

2.B6

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Dybendal

Plannavn

Dybendal

Plannummer

2.B7

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelesmæssigt. Området er præget af en lang række ne klassiske villatyper.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Arresøvænget

Plannavn

Arresøvænget

Plannummer

2.B8

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres offentlige stier gennem området. Området øst for stamvejen skal
friholdes for bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Vinderød

Plannavn

Vinderød

Plannummer

2.B9

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt, f.eks. at have facadelinjen i vejskel eller tæt derpå. Der kan
være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Området er den gamle
del af Vinderød landsby, som har bevaret sine karakteristiske landsbytræk.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Arresødal

Plannavn

Arresødal

Plannummer

2.E1

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Kursus- og konferencecenter, hotel, læge, hospice, hospital, laboratorium- og
forskningsvirksomheder, kontorer og lignende

Bebyggelsens omfang

Der må indrettes to boliger i området, som skal have tilknytning til erhvervet på
ejendommen. Arresødals hovedbygning og sidebygninger skal bevares.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.7, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
Kontor- og serviceerhverv
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Klokkedybet plejecenter

Plannavn

Klokkedybet plejecenter

Plannummer

2.O1

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Plejecenter og ældreboliger, grønne områder og fællesanlæg

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Vinderød Skole

Plannavn

Vinderød Skole

Plannummer

2.O2

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Undervisningsformål, idrætsanlæg, institutioner, parkering og fællesanlæg

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en god overgang mellem bebyggelsen og det åbne landskab.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Vinderød Kirke

Plannavn

Vinderød Kirke

Plannummer

2.O3

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Kirke, kirkegård, præstegård og lignende

Bebyggelsens omfang

Området friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med
områdets anvendelse. Området indeholder bevaringsværdige kulturmiljøer.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Karsemose Nord

Plannavn

Karsemose Nord

Plannummer

2.S1

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1800

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Særligt værdifuldt sommerhusområde.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Dagligvarebutik på Sandet

Plannavn

Dagligvarebutik på Sandet

Plannummer

2.S2

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål og dagligvarebutik

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet til butiksformål må samlet ikke være større end 1.600 m² som
eksisterende areal. Der må kun være dagligvarebutikker i området.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Butikker til lokalområdets forsyning
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Karsemose Syd

Plannavn

Karsemose Syd

Plannummer

2.S3

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Asserbo Golfbane

Plannavn

Asserbo Golfbane

Plannummer

2.R1

Plandistrikt

Vinderød

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Golfbane med offentlige stier

Bebyggelsens omfang

Forbliver i landzone. Der må kun opføres bebyggelse, der er nødvendig for golfbanen.
Ny bebyggelse skal placeres umiddelbart ved eksisterende bebyggelse. Der skal
etableres offentlig tilgængelige landskabsstier i området under hensyntagen til
sikkerheden og landskabsværdierne.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 4.3, 5.1, 5.3, 5.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

Enghaven
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Enghaven
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Vinderød Enghave

Plannavn

Vinderød Enghave

Plannummer

3.B1

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8

Bebyggelsens omfang

Der skal sikres en tæt beplantning ind mod rammeområde 3.E1.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Langs Vinderød Skov

Plannavn

Langs Vinderød Skov

Plannummer

3.B2

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

800

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og mindre erhverv. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i
området

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt og
bebyggelsesmæssigt. Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret
lejlighedsskel. Området er karakteriseret af et stort antal ne gamle villaer og små
huse, som giver vejen et markant anderledes præg end resten af enghaveområdet.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2
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Halnæs Kommune

Boligområde
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Syrenvej

Plannavn

Syrenvej

Plannummer

3.B3

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Tæt-lav boligbebyggelse
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Lathyrusvej

Plannavn

Lathyrusvej

Plannummer

3.B4

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Tæt-lav boligbebyggelse
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Ellevej

Plannavn

Ellevej

Plannummer

3.C1

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 1.800 m² inkl. eksisterende på 1.700
m². Bruttoarealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for
dagligvarebutikker og 200 m² for udvalgsvarebutikker.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Industriområde Nord

Plannavn

Industriområde Nord

Plannummer

3.E1

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres et beplantningsbælte mod det åbne land og mod rammeområde 3.B1.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Industriområde Syd

Plannavn

Industriområde Syd

Plannummer

3.E2

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

2000

Områdets anvendelse

Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet for de enkelte butikker ikke må være større end 1.500 m². Der skal
etableres et beplantningsbælte mod det åbne land. De enkelte ejendommes facade mod
Hundestedvej og Industrivej skal være en indbydende forretnings- eller erhvervsfacade
eller et beplantningsbælte.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Falckstationen

Plannavn

Falckstationen

Plannummer

3.E3

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, kun servicevirksomhed

Bebyggelsens omfang

Der skal afskærmes med beplantning mod det omgivende boligområde.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Erhverv på Vinderød Skov

Plannavn

Vinderød Skov 9

Plannummer

3.B5

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

800

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav og enfamilieboliger. Nærmest Vinderød Skov også serviceerhverv
uden produktion, liberale erhverv og udvalgsvarebutikker i eksisterende bygninger til
dette formål.

Bebyggelsens omfang

800 m2 for enfamiliehuse, 150 m2 for tæt-lav boliger. 30 for enfamiliehuse, 35 for tætlav boliger og 50 for erhverv/butikker. 1,5 etager ved boliger og 2 etager ved butiks- og
erhvervsbyggeri. Erhverv og butikker må ikke medføre støjgener for de omliggende
boliger. Hvis erhverv og butikker ændres til boligformål, bortfalder muligheden for
erhverv og butikker fremadrettet. Nyt byggeri nærmest Vinderød Skov skal vise
respekt for den karakteristiske ældre randbebyggelse langs vejen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone
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Halnæs Kommune

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Butikker til lokalområdets forsyning
Kontor- og serviceerhverv
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Enghaveskolen

Plannavn

Enghaveskolen

Plannummer

3.O1

Plandistrikt

Enghaven

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Skole, idrætsanlæg, legeplads, parkering, institution og lignende offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Grundstørrelse reguleres i lokalplanen. Delområde A: maksimalt 9.000 m2 bebyggelse.
Delområde B: Bebyggelsesprocenten reguleres i lokalplanen. Der skal afskærmes med
beplantning mod det omgivende boligområde.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

Frederiksværk
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Frederiksværk
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Åsebro

Plannavn

Åsebro

Plannummer

4.B1

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres beplantningsbælte og støjskærm mod Hundestedvej.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Hanetoften

Plannavn

Hanetoften

Plannummer

4.B10

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en støjafskærmning mod Hundestedvej. Der skal plantes på eller
omkring afskærmningen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Gl. Evetoftevej

Plannavn

Gl. Evetoftevej

Plannummer

4.B11

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en støjafskærmning mod Hundestedvej. Der skal plantes på eller
omkring afskærmningen. Der skal indtænkes klimatilpasningsløsninger ved
planlægning for ny arealanvendelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Hanehovedvej

Plannavn

Hanehovedvej

Plannummer

4.B13

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen langs Hanehovedvej er brudt ere steder mod syd, hvorved der er udsigt
mod fjorden. Det er vigtigt at fastholde sådanne udsigtskiler samt bebyggelsens visse
steder landsbylignende karakter langs Hanehovedvej.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Allégade Nord

Plannavn

Allégade Nord

Plannummer

4.B14

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bebyggelsens omfang

Længehusenes karakteristiske placeringer, der i et vist omfang er forstærket med
baghuse, skal bevares. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det rummer nogle af
Frederiksværks gamle arbejderboliger. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008
skal overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Allégade Syd

Plannavn

Allégade Syd

Plannummer

4.B15

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bebyggelsens omfang

Bygningerne mod Allégade og Valseværksgade skal bevares i deres karakteristiske
facadelinjer med forhaver langs vejkant. Bebyggelsen må ikke rives ned eller
væsentligt ombygges. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det rummer nogle af
Frederiksværks gamle arbejderboliger.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Havnevej Øst

Plannavn

Havnevej Øst

Plannummer

4.B17

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger og mindre erhverv, cafeer og gallerier

Bebyggelsens omfang

Der skal være et areal til en rekreativ forbindelse langs kanalen og til en krydsning
med banen. Bebyggelsen skal udnytte områdets vand på en spændende måde og have
en åben og grøn karakter, især mod kanalen, hvor der skal være åbent for kik og
adgang. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Tømmerpladsvej

Plannavn

Tømmerpladsvej

Plannummer

4.B18

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med etagebyggeri i maksimalt 2
etager og vandret lejlighedsskel

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres et beplantningsbælte langs banearealerne og erhvervsområderne
mod nord og vest

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Torvegade

Plannavn

Torvegade

Plannummer

4.B19

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger, restauranter samt butikker

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal have en bymæssig karakter og bygge på temaet fra Torvet med
pladser omgivet af højere bygninger, om end skaleret. Ny bebyggelse skal skabe en
afslutning af Torvet mod øst. Bebyggelse skal opføres med symmetrisk saddeltag.
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for
dagligvarebutikker og 500 m² for andre butikker og funktioner.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde

285
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Halnæs Kommune

Bagerstræde

Plannavn

Bagerstræde

Plannummer

4.B20

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal have et bygningsudtryk, der passer til den eksisterende og hotellet.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde

286
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Halnæs Kommune

Bakkegade og Frydsvej

Plannavn

Bakkegade og Frydsvej

Plannummer

4.B21

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bebyggelsens omfang

Området er kulturhistorisk vigtigt som et af byens første villakvarterer, og den
karakter skal fastholdes ved ny bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets
terrænforhold. Grundene må ikke planeres, men skal om nødvendigt terrasseres.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde

287
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Halnæs Kommune

Fjordgade

Plannavn

Fjordgade

Plannummer

4.B22

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres et beplantningsbælte langs banearealerne og erhvervsområderne
mod nord og vest.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Fredens Allé

Plannavn

Fredens Allé

Plannummer

4.B23

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

400

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bebyggelsens omfang

Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Områdets
karakter som tæt villakvarter med enkelte mindre etageejendomme eller
erfamilieboliger skal forstærkes gennem nyt byggeri. Der kan tillades op til re
boliger på en ejendom, hvis det er med vandret lejlighedsskel, og bygningen får
karakter af en stor villa. Ny bebyggelse skal placeres med facade i vejskel eller meget
tæt på vejskel.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Boligområde

290
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Halnæs Kommune

Strandvejen

Plannavn

Strandvejen

Plannummer

4.B24

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bebyggelsens omfang

Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Ny
bebyggelse skal have samme gamle karakter som de eksisterende ældre villaer og skal
opføres i teglsten.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Langs Bakkestien

Plannavn

Langs Bakkestien

Plannummer

4.B25

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

3000

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Taghældningen skal være mindst 30 grader og der må ikke være valm. Der må kun
foretages terrænreguleringer i forbindelse med byggeri og adgangsvej, og som
udgangspunkt skal byggeriet tilpasses terrænet snarere end omvendt. Områdets
skovkarakter med store villaer på store grunde skal bevares og forstærkes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde

292
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Halnæs Kommune

Stålværksvej

Plannavn

Stålværksvej

Plannummer

4.B26

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Nørregade Nord

Plannavn

Nørregade Nord

Plannummer

4.B27

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og mindre erhverv. Fortætning kan ske med etagebyggeri i
maksimalt 2 etager og vandret lejlighedsskel

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 300 m2 for
dagligvarebutikker og 300 m2 for andre butikker og funktioner.

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Skovbakken

Plannavn

Skovbakken

Plannummer

4.B3

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Der skal
etableres et beplantningsbælte langs Hillerødvej.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

295
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Halnæs Kommune

Tværvej Vest

Plannavn

Tværvej Vest

Plannummer

4.B28

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, etagebebyggelse

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres beplantningsbælte og støjafskærmning mod nord og vest af hensyn
til det tilgrænsende erhvervsområde. Der skal etableres en offentlig sti mellem Tværvej
og Åsebro. Der kan udstykkes i ejerlejligheder.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Etageboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Aavej

Plannavn

Aavej

Plannummer

4.B5

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8 men kun i en etage.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Rådhusparken

Plannavn

Rådhusparken

Plannummer

4.B6

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger og tæt-lav og offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres offentlig stiforbindelser gennem området med forbindelse til de
omliggende boligområder, rådhuset med mere. Der skal etableres en mindre
skærmende beplantning mod naboskel mod nord og vest. Der skal indtænkes
klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny arealanvendelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Pilevej

Plannavn

Pilevej

Plannummer

4.B7

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav boliger. Fortætning kan ske med dobbelthuse og
små grunde jf. retningslinje 3.3.8

Bebyggelsens omfang

Birkedommer Allé skal bevares som en allé. Syd for Birkedommer Allé kan der kun
bygges tæt-lav bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

299

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Møllebakken

Plannavn

Møllebakken

Plannummer

4.B8

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

85% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger

Bebyggelsens omfang

Området er kulturhistorisk vigtigt, da det er et af Frederiksværks karakteristiske
arbejderboligerområder. Områdets karakter kan forstærkes gennem et arbejde med
fællesarealerne.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

300
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Halnæs Kommune

Birkevej

Plannavn

Birkevej

Plannummer

4.B9

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav boliger

Bebyggelsens omfang

Birkevej 1-15 er udpeget som bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller
ændres. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det er et af Frederiksværks
karakteristiske arbejderboligområder med nogle ne boligtyper. Områdets karakter
kan forstærkes gennem et arbejde med fællesarealerne og en mindre fortætning, jf.
lokalplan 04.55.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Boligområde

302
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Halnæs Kommune

Rådhuset

Plannavn

Rådhuset

Plannummer

4.C1

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål og rådhus, dog ikke butikker

Bebyggelsens omfang

Bygninger mod syd skal respektere det historiske Krudtværksområde.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Hermannsgade

Plannavn

Hermannsgade

Plannummer

4.C10

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

80% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål og boligformål, dog ikke butikker vest for Hermannsgade

Bebyggelsens omfang

For at give Hermannsgade bykarakter skal ny bebyggelse placeres med en klar
facadelinje ud mod Hermannsgade. Facadelinjen skal ligge foran ?Stiftelsens?
facadelinie. Bygningshøjden må ikke være højere end ?Stiftelsen?. Ny bebyggelse skal
have en stil, der er forenelig med ?Stiftelsen? og området i øvrigt. Retningslinjerne i
bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte

304
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Halnæs Kommune

Torvet ved biblioteket

Plannavn

Torvet ved biblioteket

Plannummer

4.C11

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt særligt
publikumsrelaterede servicefunktioner. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må
ikke være større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for andre butikker og
funktioner. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte

305
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Halnæs Kommune

Skovbrynet

Plannavn

Skovbrynet

Plannummer

4.C13

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål, dog ikke butikker

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal tage hensyn til nærheden til skoven og den eksisterende
bebyggelse gennem bebyggelsens udformning og placering.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Skolegade

Plannavn

Skolegade

Plannummer

4.C14

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Ny bebyggelse skal tage hensyn til de omkringliggende historiske bygninger og
bymiljøer. Bruttoetagearealet for den enkelte butik og servicefunktion må ikke være
over 1.000 m².

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte

307
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Halnæs Kommune

Vognmandsgade

Plannavn

Vognmandsgade

Plannummer

4.C15

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål og kunstnerværksteder dog ikke butikker

Bebyggelsens omfang

Området skal fungere som et bindeled mellem Torvet og stationen. Det er vigtigt at
fastholde den lidt snørklede struktur, der er i området og som har udgangspunkt i
mange tidligere anvendelser. Området rummer enkelte kulturhistoriske interessante
bygninger, som skal søges sikret.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte

308
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Halnæs Kommune

Havnevej

Plannavn

Havnevej

Plannummer

4.E3

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bebyggelsens omfang

Ejendommenes facade mod Havnevej skal være en indbydende forretnings- eller
erhvervsfacade eller et beplantningsbælte.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde

309
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Halnæs Kommune

Stationen og Jernbanegade

Plannavn

Stationen og Jernbanegade

Plannummer

4.C16

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv
samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner - gælder dog ikke øst for
Jernbanegade og Strandvejen samt ejendomme med adresse til Classensgade.
Bruttoetagearealet for den enkelte butik og servicefunktion må ikke være over 500 m².

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Nordcenteret

Plannavn

Nordcenteret

Plannummer

4.C17

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt særligt
publikumsrelaterede servicefunktioner. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må
ikke være større end 3.500 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for andre butikker og
funktioner. Bebyggelsen skal have centerkarakter med et moderne udtryk med respekt
for Nørregades gadekarakter, skoven, bakkerne og det historiske Krudtværksområde.
Den nødvendige parkering skal indarbejdes i et projekt. Bebyggelse skal have en åben
facade mod Nørregade og Nordtorvet.

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Bymidte
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Halnæs Kommune

Nørregade Vest

Plannavn

Nørregade Vest

Plannummer

4.C3

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.000 m² for
dagligvarebutikker og 800 m² for andre butikker og funktioner. I kanalzonen, 10,0
meter ind fra kanalkanten, må højst 35 % af arealet bebygges på den enkelte grund.
Kanalzonen må ikke anvendes til oplagring og udstilling. Kanalzonen skal anvendes til
private friarealer og cafeer, restauranter og lignende. Nyt byggeri skal gennem sit
udtryk passe til det eksisterende miljø.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

313
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Halnæs Kommune

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Nørregade Øst

Plannavn

Nørregade Øst

Plannummer

4.C4

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

150% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Stueetagen mod Nørregade må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker.
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.000 m² for
dagligvarebutikker og 800 m² for andre butikker og funktioner. Der kan ske en
fortætning mod øst på grundene, hvor der kan bygges ud til butiksformål, cafeer og
pladser. Det er vigtigt, at fortætningen kombineres med offentlige pladser. Der skal
søges etableret stiforbindelser mellem Nørregade og skoven. Bortset fra langs
Bytorvets nordlige rand og for enden af Kirkegade, kan der ikke bygges tættere end 15
meter på skel mod skoven. Nyt byggeri skal gennem sit udtryk passe til det
eksisterende miljø.
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Halnæs Kommune

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Peder Falsters Vej

Plannavn

Peder Falsters Vej

Plannummer

4.C5

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

250

Områdets anvendelse

Centerformål, kun boliger, liberale erhverv, grønne områder, fællesanlæg og lignende
samt kulturelle formål, biograf, kulturelle værksteder og kreativ skole

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen i området skal have facade mod Peter Falsters Vej og Skjoldborgparken og
opføres som en sammenhængende bebyggelse der er brudt enkelte steder. Bebyggelsen
skal have et moderne arkitektonisk udtryk, der skal spille sammen med den
omkringliggende ældre bebyggelse. Der bør være et kik fra Valseværksgade mod
Krudtværksmuseet med en stiforbindelse. Der skal være grønne arealer mod boligerne
i Allégade og Valseværksgade samt parkering inde i rummet mellem boligerne med
adgang fra Valseværksgade og Peder Falsters Vej. Retningslinjerne i bymidteplanen fra
april 2008 skal overholdes. Der skal indtænkes klimatilpasningsløsninger ved
planlægning for ny arealanvendelse.
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Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Valseværksgade

Plannavn

Valseværksgade

Plannummer

4.C6

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

400

Områdets anvendelse

Centerformå og kunstnerværksteder

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen skal opføres med symmetriske saddeltage og have karakter af længehuse
eller gavlhuse. Bebyggelsen skal fremhæve karakteren af tæt ældre bybebyggelse med
høje og lave ejendomme lagt i et karakteristisk mønster. Bruttoetagearealet for den
enkelte butik må ikke være større end 300 m².

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Skjoldborg

Plannavn

Skjoldborg

Plannummer

4.C8

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål og kunstnerværksteder

Bebyggelsens omfang

Området skal udformes som et rekreativt grønt område med oplevelser og aktiviteter,
der henvender sig til folk i alle aldre. Gaderummets kvalitet skal være højt gennem
valg og kreativt brug af belægninger, belysning, møblement og f.eks. kunst. I parken
vest for Skjoldborg skal parkkarakteren fastholdes og være det bærende. Hele området
skal også kunne fungere som en naturlig forbindelse mellem Nørregade og området
vest for Peder Falsters Vej. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal
overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Bymidte
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Halnæs Kommune

Strandgade

Plannavn

Strandgade

Plannummer

4.C9

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål og boligformål samt kunstnerværksteder

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 150 m². Bebyggelse
skal udformes med symmetriske saddeltage uden valm med en taghældning på mindst
40 grader. Der må ikke anvendes glaserede tagsten. Området er kulturhistorisk vigtigt,
da det er en af byens ældste gader, og der er stadig en række meget gamle bygninger,
herunder enkelte af de gamle ?Classenshuse?. Ved nybyggeri, ombygning, udformning
af butiksfacader, skiltning og lignende skal der derfor tages stort hensyn til gadens
historiske karakter og de bevaringsværdige bygninger.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Bymidte
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Halnæs Kommune

Fuglebæk

Plannavn

Fuglebæk

Plannummer

4.E1

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer samt cafè

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være over 2.000 m². Der kan dog
tillades en butik på op til 3.500 m², dog 10.500 m², hvis det er en møbelforretning.
Enkelte bygningsdele kan være op til 12 meter høje. Butiksbebyggelse skal have en
attraktiv facade mod adgangs- og parkeringsarealer.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.6, 3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Hanehoved Erhvervsområde

Plannavn

Hanehoved Erhvervsområde

Plannummer

4.E2

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer samt genbrugsstation

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være over 1.500 m². Ejendommes
facade mod Hanehovedvej skal være en indbydende forretnings- eller erhvervsfacade.
Der skal etableres et beplantningsbælte mod Hundestedvej.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.6, 3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

K.A. Larssensgade

Plannavn

K.A. Larssensgade

Plannummer

4.E4

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer

Bebyggelsens omfang

Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være over 1.500 m². Ejendommenes
facade mod K.A.Larssensgade skal være en indbydende forretnings- eller
erhvervsfacade eller et beplantningsbælte.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3 3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Stålvalseværkerne

Plannavn

Stålvalseværkerne

Plannummer

4.E5

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål og industri

Bebyggelsens omfang

Der kan bygges over 11,5 meter, hvis det er en produktionsmæssig nødvendighed.
Landzonearealerne, der er opfyld, kan overføres til byzone gennem en
lokalplanlægning.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Krudtværksområdet

Plannavn

Krudtværksområdet

Plannummer

4.O1

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Offentlige funktioner, restauranter, liberale erhverv, foreninger, kunsthåndværkere,
udstillingsbygninger, mindre håndværksvirksomheder, fællesanlæg og grønne
områder.

Bebyggelsens omfang

Området er kulturhistorisk vigtigt, da det er en del af et historisk industriområde. De
karakteristiske elementer herfra skal bevares og forstærkes. Det er for eksempel
alléerne, voldanlæggene, den meget åbne bebyggelse på græsarealer, den manglende
hegning og kanalen. Nyt byggeri skal have en størrelse, udformning og et
materialevalg, der er tilpasset den historiske del af området. Der kan kun opføres ny
bebyggelse gennem en lokalplan for hele området med udlagte byggefelter efter en
samlet vurdering.

Bemærkning til zonestatus

Byzone
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Halnæs Kommune

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Frederiksværk Gymnasium

Plannavn

Frederiksværk Gymnasium

Plannummer

4.O3

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Undervisningsformål, idræt og institutioner med tilhørende udeanlæg og parkering

Bebyggelsens omfang

Området skal have et grønt udtryk.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Frederiksværk genbrugsplads

Plannavn

Frederiksværk genbrugsplads

Plannummer

4.O4

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Genbrugsplads, kompostanlæg og lignende

Bebyggelsens omfang

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

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Ved Classens Bakke

Plannavn

Ved Classens Bakke

Plannummer

4.R1

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Grønt område, legeplads, idrætsanlæg og rekreative anlæg i øvrigt

Bebyggelsens omfang

Der skal kunne etableres stier gennem området.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Fra fjord til by

Plannavn

Fra fjord til by

Plannummer

4.R2

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Grønt område, park, naturområder, skov, rekreative anlæg, nyttehaver, offentlige anlæg
og stier

Bebyggelsens omfang

De karakteristiske naturtyper skal bevares og sikres. Der kan eventuelt etableres
enkelte mindre bygninger i forbindelse med offentlige anlæg som pumpestationer og
lignende. Området skal anvendes rekreativt, og der skal sikres mulighed for en
stiforbindelse fra byen til fjorden. Anlæg i området skal tilpasses muligheden for
midlertidig oversvømmelse i forbindelse med store regnskyl.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Den rekreative bakke

Plannavn

Den rekreative bakke

Plannummer

4.R4

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

10% 0

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Rekreative anlæg.

Bebyggelsens omfang

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.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Nordmolen

Plannavn

Slaggemolen

Plannummer

4.R5

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Offentligt tilgængeligt grønt område

Bebyggelsens omfang

Der skal være arealer til stier langs molen og til en bro over kanalen til
lystbådehavnen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

5.2, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Ved Bjørnehoved

Plannavn

Ved Bjørnehoved

Plannummer

4.R6

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Strandområde

Bebyggelsens omfang

Arealet er fuldt omfattet af strandbeskyttelseslinien.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Hanehoved Nord

Plannavn

Hanehoved Nord

Plannummer

4.R7

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Grønt område, park, naturområder, skov, rekreative anlæg, offentlige anlæg og stier,
regnvandsforsinkelsesanlæg

Bebyggelsens omfang

Naturtypen i området skal bevares i stort omfang. Der kan eventuelt etableres enkelte
mindre bygninger i forbindelse med offentlige anlæg som pumpestationer, læskure og
lignende. Området skal anvendes rekreativt, og der skal sikres mulighed for offentlig
adgang til de dele af området, der for eksempel ikke anvendes til afgræsning eller
regnvandsbassiner.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Hanehoved

Plannavn

Hanehoved

Plannummer

4.S1

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% 0

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Den eksisterende beplantning skal plejes og bevares generelt. Dog skal områderne
nedenfor den gamle kystskrænt og umiddelbart over friholdes mest muligt for
bevoksning for at synliggøre landskabet.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Strandgade Nord

Plannavn

Strandgade Nord

Plannummer

4.C7

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål og undervisningsformål. Der må ikke være dagligvarebutikker i området

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse i området skal orientere sig med åbne facader mod Peder Falsters Vej og en
ny adgangsvej. Bygningernes arkitektur skal være tilpasset omgivelserne og i en høj
arkitektonisk kvalitet. Der skal sikres en hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i
Strandgade, gennem bebyggelsens udformning, beplantning og lignende. Stueetagen
må primært anvendes til udvalgsvarebutikker, undervisningsformål og
publikumsrelaterede funktioner, restauranter og lignende med mindre området
udelukkende anvendes til boliger. Bruttoetagearealet for de enkelte
udvalgsvarebutikker må ikke være større end 800 m². Der må ikke være
dagligvarebutikker i området. Vareindlevering og -opbevaring skal foregå indenfor og
må ikke ligge ud mod en eventuel ny adgangsvej, Strandgade og Peder Falsters Vej.
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Halnæs Kommune

Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes. Der skal indtænkes
klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny arealanvendelse.
Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Frederiksværk Lystbådehavn

Plannavn

Frederiksværk Lystbådehavn

Plannummer

4.R9

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

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

Bebyggelsens omfang

Sokkeludstykning mulig men med tillæg på 100 m² til installationer. Maskin/materielhal må opføres i 1 etage med en maksimal højde på 6 meter. Bådehal må
opføres i 1 etage med en maksimal højde på 8 meter. 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.

Bemærkning til zonestatus

Byzone
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Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 3.7, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Lystbådehavn
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Torvet ved Gjethuset og hotellet

Plannavn

Torvet ved Gjethuset og hotellet

Plannummer

4.C12

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål og kunstnerværksteder

Bebyggelsens omfang

Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt særligt
publikumsrelaterede servicefunktioner - gælder dog ikke ejendomme med adresse til
Torvegade. Bruttoetagearealet for den enkelte butik og servicefunktion må ikke være
over 500 m². Der skal sikres den bedst mulige sammenhæng mellem Torvet og
Nørregade gennem anvendelsen af de grønne områder herimellem. Området er
kulturhistorisk vigtigt, da det rummer nogle af Frederiksværks mest markante
historiske bygninger og byens gamle torv. Ny bebyggelse og funktioner i området skal
respektere disse bygninger og deres samspil med byrummet i øvrigt, herunder
pladsdannelserne og vigtige akser som disse er synlige i. Forbindelsen til kanalen er et
vigtigt element i denne del af byen Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal
overholdes.
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Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Krudtværksmuseet

Plannavn

Krudtværksmuseet

Plannummer

4.O2

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Museumsformål og rekreativt område

Bebyggelsens omfang

Museumsområdet skal kunne udvikles inden for de historiske rammer.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Frederiksværk Campingplads

Plannavn

Frederiksværk Campingplads

Plannummer

4.R8

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Campingplads, vandrehjem, feriehytter og lignende aktiviteter som wellnessaktiviteter, minigolf, legeområder og lignende samt en enkelt bolig i tilknytning til
campingplads/vandrehjem

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse skal primært placeres mod nord og øst i området

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Boverian Frederiksværk

Plannavn

Boverian Frederiksværk

Plannummer

4.B30

Plandistrikt

Frederiksværk

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse: 6500 m² inkl. vinterhaven, samt 250 m² overdækkede arealer. Byggefeltet
angives i lokalplanen. Glasoverdækket gårdhave /drivhus må bygges med sadeltag i op
til 14 meter, til kip.

Opholdsarealer

Der skal etableres en mindre skærmende beplantning mod naboskel mod nord og vest.
Der skal ind tænkes klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny
arealanvendelse.

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Etageboligbebyggelse

Magleblik
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Magleblik
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Maglehøj

Plannavn

Maglehøj

Plannummer

5.B12

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% 0

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde. Fortætning vil først være mulig i området efter udarbejdelse af en ny
lokalplan

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

350

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Stålværksblokkene på Magleblik

Plannavn

Stålværksblokkene på Magleblik

Plannummer

5.B13

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligområde

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Seniorbofællesskab

Plannavn

Seniorbofællesskab

Plannummer

5.B14

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligområde, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Skovfogedlodden

Plannavn

Skovfogedlodden

Plannummer

5.B1

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligområde

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse og anlæg skal harmonere med landskabet, skoven og den omgivende
bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Ildtornvej og Havtornvej

Plannavn

Ildtornvej og Havtornvej

Plannummer

5.B10

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligområde, etageboliger

Bebyggelsens omfang

Udenomsarealer skal indrettes med fællesfaciliteter og grønne anlæg, der giver
skærmende virkning mod Hillerødvej.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Butik ved Havtornvej

Plannavn

Butik ved Havtornvej

Plannummer

5.B11

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Offentlige institutioner, fællesanlæg, mindre dagligvarebutikker, mindre erhverv, der
ikke medfører gener for de omkringboende

Bebyggelsens omfang

Dagligvarebutikker må maksimalt have et bruttoetageareal på 850 m2 og
servicefunktioner må have et bruttoetageareal på max 100 m2.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Butikker til lokalområdets forsyning
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Bjørnedalsvej

Plannavn

Bjørnedalsvej

Plannummer

5.B15

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Bjørnebakken

Plannavn

Bjørnebakken

Plannummer

5.B16

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligområde, tæt-lav

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen og anlæg i øvrigt skal tilpasses terræn og omgivelserne. Der skal tages
særligt hensyn til overgangen mellem bebyggelsen med tilhørende anlæg og markerne
mod syd. De levende hegn, der ligger i skellet mod markerne skal bevares

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Carlsvej

Plannavn

Carlsvej

Plannummer

5.B2

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Områdets særlige karakter skal fastholdes. Bebyggelse og anlæg skal tilpasses
terrænet og omgivelserne, herunder især nærheden til skoven og det rekreative
område mod øst.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Tjørnevej

Plannavn

Tjørnevej

Plannummer

5.B3

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Karlsgavevej

Plannavn

Karlsgavevej

Plannummer

5.B4

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bebyggelsens omfang

Områdets karakter af landsby med skift mellem længe- og gavlhuse og bebyggelsens
karakter i øvrigt skal fastholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Karlsgave

Plannavn

Karlsgave

Plannummer

5.B5

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde, enfamiliehuse. Fortætning vil først være mulig i området efter
udarbejdelse af en ny lokalplan

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Hillerødvej ved Magleblik

Plannavn

Hillerødvej ved Magleblik

Plannummer

5.B7

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde med mulighed for restauranter, mindre erhverv og mindre butikker

Bebyggelsens omfang

Butikker kan makismalt have et bruttoetageareal på 200 m2.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

362

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Tårnvej

Plannavn

Tårnvej

Plannummer

5.B8

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligområde, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Magleblik

Plannavn

Magleblik

Plannummer

5.B9

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligområde, enfamiliehuse. Fortætning vil først være mulig i området efter
udarbejdelse af en ny lokalplan

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Rekreativ område ved Carlsvej

Plannavn

Rekreativ område ved Carlsvej

Plannummer

5.O1

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Rekreativt område, spejdehytter

Bebyggelsens omfang

Bebyggelse og anlæg må kun opføres i et begrænset omfang og placeres i områdets
vestligste del og ikke længere øst end 35 meter fra Carlsvej. Bebyggelse og anlægs
placering skal indpasses i landskabet under særlige hensyn til terræn, skovbrynet og
landskabsstrækkene i øvrigt. Den ubebyggede del af området skal primært henligge
som åben græsslette.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Magleblikskolen

Plannavn

Magleblikskolen

Plannummer

5.O3

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Skole, bibliotek, fritidshjem, daginstitution, sportshal, idrætsanlæg

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Magleblik Idrætsanlæg

Plannavn

Magleblik Idrætsanlæg

Plannummer

5.O4

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Idrætsanlæg, idrætshaller, grønne områder, parkeringspladser

Bebyggelsens omfang

Eksisterende terrænforhold og beplantning skal bevares i størst muligt omfang.
Området skal afskærmes mod Hillerødvej af et beplantningsbælte. Området skal være
offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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In ltrationsanlægget

Plannavn

In ltrationsanlægget

Plannummer

5.T1

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Områdets anvendelse

Nedsivningsanlæg

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Området
skal afskærmes af et beplantningsbælte.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Krudttårnsbakken

Plannavn

Krudttårnsbakken

Plannummer

5.B6

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligområde, etageboliger og daginstitution

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen og øvrige anlæg skal tilpasses terrænet og omgivelserne. Bebyggelsen
skal have et åbent præg. Der skal sikres offentlig adgang til Bakkestien.
Udsigtspunkter skal forblive offentlige tilgængelige ved anlæg af stier. Der skal tages
særligt hensyn til overgangen mellem bebyggelsen med tilhørende anlæg og skrænten
mod vest.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Løvdalen

Plannavn

Løvdalen

Plannummer

5.O2

Plandistrikt

Magleblik

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Plejecenter, ældreboliger og andre offentlige formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

Kregme

370

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Kregme

371
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Kregme

Plannavn

Kregme

Plannummer

6.B1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8. Boliger i to etager med vandret lejlighedsskel kan indrettes i
eksisterende ejendomme, der muliggør dette

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Unholtvej

Plannavn

Unholtvej

Plannummer

6.B2

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1000

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Området har særlige naturværdier, og der skal tages hensyn til dem. I naboskel må
kun hegnes med levende hegn. Faste hegn må kun opstilles som læhegn internt på
grundene, for eksempel omkring en terrasse. Den dominerende beplantning skal bestå
af arter, der er naturligt hjemmehørende i området eller som kan nde naturligt indpas.
Materialer, der anvendes til byggeri og andre anlæg, skal primært være af
naturmaterialer såsom træ, skiffer, teglsten, granit og lignende. Stål,
glaskonstruktioner, beton og lignende må kun anvendes som sekundære materialer.

Bemærkning til zonestatus

Byzone
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Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Boligområde
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Lille Kregmevej

Plannavn

Lille Kregmevej

Plannummer

6.B3

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål med mulighed for mindre dagligvarebutikker

Bebyggelsens omfang

Mindre dagligvarebutikker kan have et butiksareal på op til 1000 m2 bruttoetageareal,
hvor varegård, pap- og askehåndtering placeres indendørs.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Åben-lav boligbebyggelse
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Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

30%

Lokalcenter

Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

40%

Daginstitutioner

Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

40%
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Kregme Syd

Plannavn

Kregme Syd

Plannummer

6.B5

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav

Bebyggelsens omfang

Bebyggelses placering og strukturering skal tilpasses landskabet og omgivelserne. Ny
bebyggelse må godt gøre brug af moderne og visionær arkitektur samt tage
udgangspunkt i bæredygtighed. Der skal etableres et separat stisystem i området, hvor
Kregme Kirkesti kan indgå. Stisystemet skal sikre god adgang til det åbne land,
Roskilde Fjord, bus og tog. Ved planlægning af tæt-lav bebyggelse skal der udarbejdes
lokalplan og kommuneplantillæg. Et mindre delområde kan overføres til byzone ved
lokalplanlægning - resten er byzone.

Bemærkning til zonestatus

Byzone og landzone
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Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Kregme Gamle Landsby

Plannavn

Kregme Gamle Landsby

Plannummer

6.B6

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, kirke, kirkegård med tilhørende anlæg og bygninger, håndværksprægede
erhverv

Bebyggelsens omfang

Områdets karakter som gammel kirkelandsby skal bevares. Det betyder blandt andet,
at bebyggelsen skal have karakter af enfamilieboliger, der ligger ud til vejen og orienter
sig mod vejen eller hinanden. Beplantningen skal understøtte landsbypræget med
enkeltstående træer og lavere beplantning med hjemmehørende arter. Samspillet
mellem bygninger, anlæg og det åbne land skal sikres, herunder udsigten over Arresø
fra Hillerødvej.

Bemærkning til zonestatus

Byzone
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Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Kregme Lokalcenter

Plannavn

Kregme Lokalcenter

Plannummer

6.B7

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Lokalcenter med daglig- og udvalgsvarebutikker, restauranter og servicecenter

Bebyggelsens omfang

Bruttoarealet må ikke være større end 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for
andre butikker ? eksklusivt areal til personalefaciliteter. Det samlede bruttoetageareal
til butiksformål må ikke overstige 1.500 m². Der må maksimalt være en
dagligvarebutik med et areal på over 250 m² i området.

Særlige bestemmelser

3.3,3.6,6.1,6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Lokalcenter
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Brederød ved Lillesø

Plannavn

Brederød ved Lillesø

Plannummer

6.B8

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål i form af tæt-lav i de eksisterende bygninger fra 1954 - dem med røde tage
samt rekreative formål.

Bebyggelsens omfang

Ændringerne i bebyggelsen skal tage hensyn til det åbne landskab rundt om.
Randbeplantningen skal bevares eller udskiftes med ny, der får tilsvarende karakter og
højde. Der kan maksimalt indrettes 30 boliger i delområde A + de. 2 eksisterende
funktionærboliger i rammeområdet (matr.nr. 4k og 4i), delområde B. De enkelte boliger
skal være på mindst 80 m2. Alle arealer til kørsel og parkering af motorkøretøjer skal
befæstes og regnvand ledes bort.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Undalsvej

Plannavn

Undalsvej

Plannummer

6.E1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, mindre industri, lager- og værkstedsvirksomhed,
forsyningsvirksomhed, kontorer, liberale erhverv og håndværksprægede virksomheder

Bebyggelsens omfang

Der skal sikres et område med beplantning med en parkagtig karakter ud mod
Strandvejen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Erhvevsområde ved Lille Kregmevej

Plannavn

Erhvevsområde ved Lille Kregmevej

Plannummer

6.E2

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Boligformål med mulighed for mindre erhverv

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde

384

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Auderød

Plannavn

Auderød

Plannummer

6.L1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt. Landsbyens afgrænsning skal fastholdes, dog kan der
opføres enkelte nye boliger, men det kan kun ske som huludfyldning og kun i
forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Området skal fastholdes i landzone.
Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2
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Halnæs Kommune

Boligområde
Landsbyområde
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Søbakken

Plannavn

Søbakken

Plannummer

6.L2

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Områdets afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Der kan opføres enkelte nye
boliger, men kun som huludfyldning og kun i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan. Der skal tages særligt hensyn til det omgivende landskab.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Landsbyområde
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Brederød

Plannavn

Brederød

Plannummer

6.L3

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt. Landsbyens afgrænsning skal fastholdes. Der kan ikke ske
udstykninger eller opføres nye boliger. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som
et værdifuldt kulturmiljø.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Søgård Idrætsanlæg

Plannavn

Søgård Idrætsanlæg

Plannummer

6.O1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Idrætsområde, boldbaner, grønne randområder samt tilhørende faciliteter

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige.
Eksisterende beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal
afskærmes mod omgivelserne med et beplantningsbælte, der i videst muligt omfang
tager hensyn til det fredede naboareal. Området skal være offentligt tilgængeligt under
hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Auderødlejren

Plannavn

Auderødlejren

Plannummer

6.O3

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Kasernebygningerne vil kunne anvendes til formål, som: Kursus og
undervisningsfunktioner, Undervisningsinstitutioner (f.eks. lærerseminarium,
fagskoler o.l.), Idræts og bevægelsesaktiviteter, spejderaktiviteter og lignende,
Feriecenter turist og hotelfunktioner, Naturformidlingscenter, Museumsaktiviteter
samt øvrige kulturfunktioner, Sundhedscenter, Klubhus og driftsbygninger til den
nærliggende golfbane, Filmstudier og lignende. Bygningerne kan i begrænset omfang
og efter kommunens konkrete vurdering anvendes til erhvervsformål som: Liberale
erhverv (arkitekt og ingeniørvirksomhed, IT-virksomhed, o.l.), Kreative erhverv
(kunsthåndværk, pottemagerværksted, kunstmaler, o.l.), Administration. Det er som
udgangspunkt ikke muligt at anvende Auderødlejren til boligformål, dog må: 2
eksisterende boliger ved indkørslen til lejren fortsat anvendes til boligformål, Op til 9
boliger etableres, som er relaterede til virksomhedernes drift, Materielgården med
tilhørende maskinpark fastholdes som tjenestebolig, 1 bolig med en almindelig have
udstykkes i Skydegården. Ubebyggede arealer kan anvendes til følgende aktiviteter og
anlæg: Ikke støjende friluftsmæssige formål, Offentlige stier, Mindre parkeringsanlæg i
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det vestlige delområde. For den øvrige bebyggelse i det vestlige delområde skal
nedrivning og opførelse af erstatningsbyggeri tilpasses de eksisterende sokler. Ved nye
anvendelser i det østlige delområde skal naturinteresserne gå forud for andre
interesser. Den lille havn i det nordlige delområde må kun anvendes til havneformål,
herunder lokalt små skeri. Der kan opføres mindre bådskure, mindre klubhuse og
lignende til havnens drift og kun i direkte tilknytning til lystbådehavnen.
Bebyggelsens omfang

Afgrænsning af Auderødlejren og de bestående bygninger i området fastlægges som
det fremgår afkortet i bilag D. Auderødlejrens område opdeles i et vestligt, et østligt og
et mindre nordligt delområde. Området gøres offentligt tilgængeligt ad veje og stier, og
yderligere offentlig adgang kan etableres. Den planlagte sti rundt om Arresø skal
kunne gennemføres over ejendommen. Der skal sikres offentlig adgang og forbindelse
til nærområdets nuværende og planlagte stinet. Der gives mulighed for hovedsageligt
almene og rekreative anvendelsesmuligheder på de ubebyggede arealer og i de
bestående bygninger. Bygningerne må ikke udvides. Den samlede bygningsmasse må
ikke udvides. Der kan i et mindre omfang ske en tilpasning af de eksisterende
bygninger. Fornyelse af en eller ere af de 11 bygninger skal ske inden for det
nuværende byggefelt, bygningsdybde, etagehøjde og bygningsmellemrum. De 11
bygninger i ?den lille hestesko? (vest for adgangsvejen gennem bebyggelsen til havnen)
kan i et mindre omfang adderes lette glasudbygninger eller tilsvarende let
bygningsudtryk, som et nyt indgangsparti, en elevator eller lignende for den enkelte
bygnings fælles funktioner. Der kan kun tilføjes sådanne lette tilbygninger på to sider
af bygningen og med en maksimal tilbygningsdybde på 2 - 3 meter. Endvidere kan der
tilføjes små bygningselementer, som altaner, skure mv. Den samlede bygningsmasse
udenfor ?den lille hestesko? må ikke forøges. Det tidligere skydebaneareal føres tilbage
til naturligt terræn. Der må ikke placeres støjende funktioner, dominerende
masteanlæg, belysning eller lignende tekniske anlæg. Valg af anvendelsesmuligheder
skal ske i respekt for natur- og rekreative interesser. De kommende
genanvendelsesformål set under et må ikke få vejtra kken på Arrenæs til at stige i
væsentlig omfang i forhold til da søværnets Grundskole anvendte området.
Bebyggelsen i det vestlige delområde skal holdes indenfor den store hestesko, inkl. det
nuværende garage- og værkstedanlæg.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
Øvrige ferie- og fritidsformål
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Ebbedal - offentlige formål

Plannavn

Ebbedal - offentlige formål

Plannummer

6.O4

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Rekreative formål, børneinstitution

Bebyggelsens omfang

Området friholdes for anden bebyggelse end den for daginstitutionen nødvendige. Ny
bebyggelse og anlæg skal etableres i tilknytning til daginstitutionens eksisterende
bygninger og skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet.
Eksisterende terrænforhold og beplantning skal i størst muligt omfang bevares.
Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og
landskabet.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Fuglsang Ridecenter

Plannavn

Fuglsang Ridecenter

Plannummer

6.O5

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Rideskole med tilhørende faciliteter og bolig

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige.
Bebyggelse og anlæg skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og
landskabet. Eksisterende terrænforhold og beplantning skal i størst muligt omfang
bevares. Området skal afskærmes af et beplantningsbælte. Området skal være
offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse og landskabet.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Sports- og idrætsanlæg
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Ved Voldene

Plannavn

Ved Voldene

Plannummer

6.O6

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Grønt område, fælles faciliteter

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for bebyggelse med undtagelse af et lille læskur.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Golfbane på Arrenæs

Plannavn

Golfbane på Arrenæs

Plannummer

6.R1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Golfbane, grønt område

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den der er nødvendig for golfbanens
drift. Mindre byggeri kan opføres i forbindelse med den eksisterende bebyggelse.
Området skal være offentligt tilgængeligt ? blandt andet ved at der reserveres arealer
til landskabsstier med videre. Enhver offentlig tilgængelighed skal ske under hensyn
til områdets anvendelse og de rekreative og landskabelige værdier. Den eksisterende
bevoksning skal så vidt muligt bevares.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 4.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Golfbaneanlæg
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Kolonihaverne Møllehaverne

Plannavn

Kolonihaverne Møllehaverne

Plannummer

6.R2

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Kolonihaver med tilhørende fællesanlæg, boldbaner, p-plads

Bebyggelsens omfang

Områdets afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Området skal friholdes for
anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Bebyggelse og anlæg skal
harmonere med omgivelserne. Dele af området skal afskærmes mod omgivelserne af
et beplantningsbælte. Kolonihaveområdet indeholder kulturhistoriske værdier der skal
søges bevaret. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets
anvendelse og landskabet.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Koloni- og nyttehaver
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Auderød Sommerhusområde

Plannavn

Auderød Sommerhusområde

Plannummer

6.S1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

3000

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Præstehøj og Månedalen

Plannavn

Præstehøj og Månedalen

Plannummer

6.S2

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Lille Kregme

Plannavn

Lille Kregme

Plannummer

6.S3

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Kregme Vandværk

Plannavn

Kregme Vandværk

Plannummer

6.T1

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Områdets anvendelse

Vandværk

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Byggeri
og anlæg skal etableres under hensyn til omgivelserne og landskabet. Området skal
afskærmes med et beplantningsbælte.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Halnæs Kommune

Genvejen

Plannavn

Genvejen

Plannummer

6.L4

Plandistrikt

Kregme

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Områdets anvendelse

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt. Området skal fastholdes i landzone. Landsbyen og dens
omgivelser er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Ølsted
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Halnæs Kommune

Ølsted

404
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Halnæs Kommune

Ølsted Kirke og kirkegård

Plannavn

Ølsted Kirke og kirkegård

Plannummer

7.O5

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Kirke, kirkegård og menighedshus

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Ubberupvej

Plannavn

Ubberupvej

Plannummer

7.B1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål

Bebyggelsens omfang

Området skal overføres til byzone ved lokalplan. Der skal i den nærmere planlægning
sikres en klar afgrænsning til det åbne land og sikres gode stiadgange til
boligområdet. Boligtype og bebyggelsesplan fastlægges ved lokalplanlægningen. Der
må gerne arbejdes med en arkitektonisk meget visionær bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.2, 3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landområde
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Stokrosevej

Plannavn

Stokrosevej

Plannummer

7.B10

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

140

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

407
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Halnæs Kommune

Viebjergvej

Plannavn

Viebjergvej

Plannummer

7.B11

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal sikres offentlig adgang til landskabet f.eks. ved stier.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

408
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Halnæs Kommune

H.J. Henriksensvej nord for banen

Plannavn

H.J. Henriksensvej nord for banen

Plannummer

7.B12

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål med mulighed for liberalt erhverv

Bebyggelsens omfang

Området kan omdannes fra erhvervsområde til boligområde med mulighed for liberalt
erhverv. Gennem lokalplanlægning skal der sikres en god og sikker tra k- og
stiadgang til området, således at der sikres en god sammenhæng mellem Ølsted by og
det nye boligområde. Der må gerne arbejdes med en arkitektonisk meget visionær
bebyggelse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

For en ejendom på H. J. Henriksens Vej

Plannavn

For en ejendom på H. J. Henriksens Vej

Plannummer

7.B13

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning, og
lignende, bolig

Bebyggelsens omfang

Der kan udstykkes 2 parceller på minimum 700 m2 fra matr.nr. 52 Ølsted By, Ølsted.
Bebyggelsesprocent for enfamiliehuse er 30. Maks etager for enfamiliehuse er 1½. Der
skal etableres skærmende beplantning ind mod boligområderne.

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Åben-lav boligbebyggelse

Max. antal etager

1.5
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Halnæs Kommune

Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

30%

Etageboligbebyggelse

Max. antal etager

2

Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

40%

Kontor- og serviceerhverv

411
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Halnæs Kommune

Præstebrovej

Plannavn

Præstebrovej

Plannummer

7.B2

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

412
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Halnæs Kommune

Duedyssegård

Plannavn

Duedyssegård

Plannummer

7.B3

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

220

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone og landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Anemonevej

Plannavn

Anemonevej

Plannummer

7.B4

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Områdets afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Der kan opføres enkelte nye
boliger, men kun som huludfyldning og kun i forbindelse med udarbejdelse af
lokalplan. Der skal tages særligt hensyn til det omgivende landskab.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

414
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Halnæs Kommune

Fabiksvej

Plannavn

Fabriksvej

Plannummer

7.B5

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Områdets karakter af tæt landsbybebyggelse skal forstærkes gennem bygningernes
placering og udformning.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

415
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Rakenhøj

Plannavn

Rakenhøj

Plannummer

7.B6

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

En lokalplan for området skal sikre, at der bliver skabt en blød overgang til det åbne
land ved Rakenhøj med mulighed for offentlig adgang til friarealerne.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

416
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Vibjerg Boligby

Plannavn

Vibjerg Boligby

Plannummer

7.B7

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

600

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav

Bebyggelsens omfang

Enfamiliehusene (skråningshuse), der kan bygges ind i og op ad skrænten mod syd og
øst kan opføres i ere etager på en måde, der spiller sammen med skræntens højde, og
så husene højest når en etage uden udnyttelig tagetage over det omgivende højere
terræn. Der skal etableres en 6,0 meter høj støjvold ud mod jernbanen, så længe der er
et erhvervsområde at skærme mod. Det hidtil ikke udgravede område, der er omfattet
af fortidsmindebeskyttelseslinjen skal henligge urørt som fælles grønt område.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Boligområde
Åben-lav boligbebyggelse

Max. antal etager

1.5

Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

30%

Tæt-lav boligbebyggelse

Max. antal etager

2

Højeste andel af
grundarealet, der
må bebygges

35%

418
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Halnæs Kommune

Ølstedvej

Plannavn

Ølstedvej

Plannummer

7.B8

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen skal tilpasses terrænet.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

419

Kommuneplan 2021
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Petuniavej og Guldstjernevej

Plannavn

Petuniavej og Guldstjernevej

Plannummer

7.B9

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

420
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Hovedgaden og Byvej

Plannavn

Hovedgaden og Byvej

Plannummer

7.C1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Den maksimale ramme til butiksformål er 5.000 m2 inkl. allerede eksisterende. De
enkelte butikker må max være 2.500 m2 for dagligvarebutikker, hvor varegård, pap- og
askehåndtering placeres indendørs samt 300 m2 for udvalgsvarebutikker.
Bygningernes udseende og anvendelse skal fastholde områdets landsbykarakter.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Gydebakken

Plannavn

Gydebakken

Plannummer

7.E1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål f.eks. lager- og værkstedsvirksomhed, forsyningsvirksomhed, vaskeri,
kontor, liberale erhverv og håndværksprægede virksomheder

Bebyggelsens omfang

Beplantningsbælte langs områdets nord-, vest- og sydlige grænse fastholdes. De
enkelte ejendommes facade mod Gydebakken skal være indbydende
virksomhedsfacade eller beplantningsbælte.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Vibjerg Kontorområde

Plannavn

Vibjerg Kontorområde

Plannummer

7.E3

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, f.eks. liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner,
kursusvirksomhed, undervisning og lignende (ikke dagligvarer)

Bebyggelsens omfang

Der skal etableres en skærmende beplantning ind mod boligområderne

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde

423
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Halnæs Kommune

Grimstrup

Plannavn

Grimstrup

Plannummer

7.L1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt. Der kan ikke ske udstykning og landsbyens afgrænsning
mod det åbne land skal fastholdes. Landsbyen er udpeget som en historisk
bebyggelsesstruktur.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Store Havelse

Plannavn

Store Havelse

Plannummer

7.L2

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt. Der kan opføres enkelte nye boliger ved huludfyldning og
kun i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. Landsbyens nuværende
afgrænsning skal fastholdes. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et
værdifuldt kulturmiljø.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

425
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Halnæs Kommune

Landsbyområde

426
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Halnæs Kommune

Lille Havelse

Plannavn

Lille Havelse

Plannummer

7.L3

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt
som bebyggelsesmæssigt. Der kan opføres enkelte nye boliger ved huludfyldning og
kun i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. Landsbyens afgrænsning
mod det åbne land skal fastholdes. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et
værdifuldt kulturmiljø.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Landsbyområde
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Halnæs Kommune

Syd for Hørkildeparken

Plannavn

Syd for Hørkildeparken

Plannummer

7.R1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Fritidsområde som for eksempel grønt område

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige.
Bebyggelse og anlæg skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og
landskabet. Området skal være offentligt tilgængeligt.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Ølsted Strandhuse

Plannavn

Ølsted Strandhuse

Plannummer

7.S2

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Birkebakkerne

Plannavn

Birkebakkerne

Plannummer

7.S3

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Anekærstien og Kildelodden

Plannavn

Anekærstien og Kildelodden

Plannummer

7.S4

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Ølsted Strand

Plannavn

Ølsted Strand

Plannummer

7.S5

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Skovsøvej og Rylevej

Plannavn

Skovsøvej og Rylevej

Plannummer

7.S6

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Store Havelse Strand

Plannavn

Store Havelse Strand

Plannummer

7.S7

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Ølsted Rensningsanlæg

Plannavn

Ølsted Rensningsanlæg

Plannummer

7.T1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Områdets anvendelse

Renseanlæg

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Området
skal afskærmes med beplantning.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
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Halnæs Kommune

Grævlingehøj og Kildebakkerne

Plannavn

Grævlingehøj og Kildebakkerne

Plannummer

7.S1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.16., 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Ølsted Grusgrav

Plannavn

Ølsted Grusgrav

Plannummer

7.R2

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Offentligt område til rekreativt formål

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Skaterhallen

Plannavn

Skaterhallen

Plannummer

7.O1

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Fritidsformål, museumsformål, institutioner og rekreative formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Ølstedvej børnehave

Plannavn

Ølstedvej børnehave

Plannummer

7.O2

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

33% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Daginstitution og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Der skal sikres en stiforbindelse mellem Ølstedvej og rammeområde. Ophører
anvendelse som børneinstitution, kan området anvendes i henhold til ramme 7.B8 eller
7.B9.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Ølsted Skole

Plannavn

Ølsted Skole

Plannummer

7.O3

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Skoleformål og andre offentlige formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
Uddannelsesinstitutioner
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Halnæs Kommune

Ølsted Idrætsanlæg

Plannavn

Ølsted Idrætsanlæg

Plannummer

7.O4

Plandistrikt

Ølsted

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Idrætsanlæg, fritidsaktiviteter og andre rekreative formål

Bebyggelsens omfang

Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige.
Bebyggelse og anlæg skal opføres i tilknytning til eksisterende klubhus og skal gives
et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Terrænforhold og
beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal være offentligt
tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse landskabet.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
Sports- og idrætsanlæg
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Halnæs Kommune

Hundested

443
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Halnæs Kommune

Ved Smedesvinget

Plannavn

Ved Smedesvinget

Plannummer

8.B6

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Ved Skansestien

Plannavn

Ved Skansestien

Plannummer

8.B1

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Området indeholder bevaringsværdier.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

445

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Peder Olsens Vej

Plannavn

Peder Olsens Vej

Plannummer

8.B14

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, énfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8 oppe på plateauet - ikke nærmest randen af området mod vest

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Ved Markvænget

Plannavn

Ved Markvænget

Plannummer

8.B15

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål mm., se bemærkninger

Bebyggelsens omfang

Der skal udarbejdes lokalplan, hvis området skal udstykkes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Ved Stormgade

Plannavn

Ved Stormgade

Plannummer

8.B18

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

600

Områdets anvendelse

Boligformål, énfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

448
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Halnæs Kommune

Skolegade

Plannavn

Skolegade

Plannummer

8.B19

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

20% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

449
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Halnæs Kommune

Ved Diskovej

Plannavn

Ved Diskovej

Plannummer

8.B2

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1400

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

450
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Halnæs Kommune

Højsgårdsvej

Plannavn

Højsgårdsvej

Plannummer

8.B20

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Vængevej og Bjørnebakken

Plannavn

Vængevej og Bjørnebakken

Plannummer

8.B21

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Kornvænget

Plannavn

Kornvænget

Plannummer

8.B22

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Kærsangervej

Plannavn

Kærsangervej

Plannummer

8.B23

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Lerbjergvej

Plannavn

Lerbjergvej

Plannummer

8.B24

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

455
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Halnæs Kommune

Ældreboliger Sivsangervej

Plannavn

Ældreboliger Sivsangervej

Plannummer

8.B25

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, ældreboliger

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Ved Bøgebjerggård vest

Plannavn

Ved Bøgebjerggård vest

Plannummer

8.B26

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Ved Bøgebjerggård øst

Plannavn

Ved Bøgebjerggård øst

Plannummer

8.B27

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

458
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Halnæs Kommune

Overdrevsvej

Plannavn

Overdrevsvej

Plannummer

8.B28

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Hundested Nord

Plannavn

Hundested Nord

Plannummer

8.B3

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8 oppe på plateauet - ikke nærmest randen af området mod nord og
vest

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Roersvej

Plannavn

Roersvej

Plannummer

8.B30

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Storebjergvej

Plannavn

Storebjergvej

Plannummer

8.B31

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Fjordvænget

Plannavn

Fjordvænget

Plannummer

8.B32

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Hundestedgårdsvej

Plannavn

Hundestedgårdsvej

Plannummer

8.B33

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

200

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

464
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Halnæs Kommune

For et område på Læssevejen

Plannavn

For et område på Læssevejen

Plannummer

8.B34

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

75% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Nørregade boliger

Plannavn

Nørregade boliger

Plannummer

8.B35

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål

Bebyggelsens omfang

Området skal anvendes til boligformål. Området kan i begrænset omfang anvendes til
offentlige formål, liberale erhverv, fællesanlæg og grønne områder samt område til
lokal håndtering af regnvand (LAR-projekter). Områdets primære karakter af
boligområde må ikke ændres. Ny bebyggelse skal opføres som enkeltstående huse. Ved
nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

466
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Halnæs Kommune

Ved Skansen

Plannavn

Ved Skansen

Plannummer

8.B4

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Boliger i to etager med vandret lejlighedsskel kan indrettes
i eksisterende ejendomme, der muliggør dette

Bebyggelsens omfang

Området indeholder bevaringsværdier pga. dets tidlige og meget karakteristiske
placering fra Fjorden. Området er kendetegnet ved mange murermestervillaer, der
afspejler den tidlige del af Hundested. Bygninger skal opføres med saddeltag.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

467
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Halnæs Kommune

Skansevej

Plannavn

Skansevej

Plannummer

8.B5

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Boliger i to etager med vandret lejlighedsskel kan indrettes
i eksisterende ejendomme, der muliggør dette. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bebyggelsens omfang

Området er vigtigt, da det rummer en del gamle og for Hundested karakteristiske huse.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Kattegat Strandhave

Plannavn

Kattegat Strandhave

Plannummer

8.B7

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Tæt-lav boligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Nordhavn

Plannavn

Nordhavn

Plannummer

8.B8

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål, se bemærkninger

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til boligformål, kulturelle formål, offentlige formål og privat
service, som f.eks. café, restaurant, hotel og liberalt erhverv. Indtil der er udarbejdet
lokalplan for boliger, kan området fortsat anvendes til eksisterende lovlige
havneformål. Af bilag B fremgår det, at der i et mindre område i det nordvestlige hjørne
kan opføres en 7 etagers bygning på max. 22 meter. Byggekvoten rummer såvel det 2,5
? 3 etagers byggeri som det 7 etagers byggeri. Boligandelen må maksimalt udgøre 85 %
af byggekvoten. Ved lokalplanlægning eller anden projektplanlægning skal der
redegøres for bygningens indvirkning på kystlandskabet. Der skal skabes
opholdsarealer svarende til 50 % af etagearealet. Ved boligbyggeri skal Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj i boligområder kunne overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.5, 3.6, 6.1, 6.2
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Boligområde
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Halnæs Kommune

Opfyld i havnebassin

Plannavn

Opfyld i havnebassin

Plannummer

8.B9

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål uden boliger

Bebyggelsens omfang

Området kan overføres til byzone ved lokalplanlægning. Området kan anvendes til
café, klublokaler, restaurant, liberalt erhverv. Ved byggeri skal Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj i centerområder kunne overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Halnæs Kommune

Nørregade Midt

Plannavn

Nørregade Midt

Plannummer

8.C10

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål, bymidte

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til detailhandel, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål
og boliger. Der må ikke indrettes boliger i stueetagen. På Nørregade og tilstødende
pladser må høje kældre og stueetagen ikke anvendes til boliger. Ny bebyggelse skal ske
inden for de byggefelter og principper der er vist i Helhedsplanen for Hundested
bymidte. På østsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og
højde til kip må ikke overstige 12 meter. På vestsiden af Nørregade må bebyggelse
maksimalt opføres i 1½ etage og højde til kip må ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsen
skal placeres med facaden langs Nørregade, og indenfor 10 meter fra skel. Nye butikker
kan eventuelt indrettes uden, at der stilles krav om etablering af parkeringspladser.
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1.500 m2 for
dagligvarebutikker og 800 m2 for udvalgsvarebutikker.
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Halnæs Kommune

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Nørregade Nord

Plannavn

Nørregade Nord

Plannummer

8.C11

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Centerformål, bymidte

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til detailhandel, liberalt erhverv, kulturelle og offentlige formål
og boliger. Langs Nørregade, Nordre Beddingsvej, Strandvejen og de tilstødende pladser
må høje kældre og stueetagen ikke anvendes til boliger. Bruttoetagearealet for de
enkelte butikker må ikke være større end 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2
for udvalgsvarebutikker. Langs med Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 2½
etage og højde til kip må ikke overstige 12 meter. Bebyggelsen skal placeres langs
Nørregade indenfor 10 meter fra skel. På arealerne bag ved Nørregade må bebyggelse
maksimalt opføres i 2 etager. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til
jernbanen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

475

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Detailhandel vest for Strandvejen

Plannavn

Detailhandel vest for Strandvejen

Plannummer

8.C12

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Områdets anvendelse

Centerformål, bymidte

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til centerformål, herunder detailhandel, liberale erhverv,
kulturelle formål og offentlige formål. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må
ikke være større end 1.500 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for
udvalgsvarebutikker. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der afsættes areal til
udendørs marked/salgsareal. Skilte skal indpasses i bymiljøet. Nybyggeri langs Nordre
Beddingsvej skal placeres således, at der bliver en tydelig forbindelse mellem
byen/Nørregade og havnen. Ved nybyggeri langs Nordre Beddingsvej skal byggeriet
placeres med gavlen ud mod Nordre Beddingsvej og byggeriet skal opføres som smalle
længebygninger, med en maksimal bredde på 10 meter.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Bymidte
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Halnæs Kommune

Boliger på havnen

Plannavn

Boliger på havnen

Plannummer

8.C13

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Områdets anvendelse

Centerformål, boliger, se bemærkninger

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til boligformål ? herunder boliger uden bopælspligt - kulturelle
formål, offentlige formål og privat service som café, restaurant, hotel,
kunsthåndværkere, værksteder, gallerier/udstilling og liberale erhverv. Der skal sikres
et bredt offentlig areal mellem byggeri og kajen, og det skal sikres, at området foran
byggeriet er offentligt tilgængeligt uden private terrasser og lignende. I forbindelse
med lokalplanlægningen skal det godtgøres, at de gældende miljøkrav kan overholdes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.4

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Boliger på havnen

Plannavn

Boliger ved Havnegade nord

Plannummer

8.C14

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Områdets anvendelse

Centerformål, boliger, se bemærkninger

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til boligformål ? herunder boliger uden bopælspligt, kulturelle
formål, offentlige formål og privat service som café, restaurant, hotel,
kunsthåndværkere, værksteder, gallerier/udstilling og liberale erhverv. Der må ikke
indrettes boliger i stueetagen. Stueetagerne skal anvendes til cafeer, gallerier,
værksteder og lignende. Der kan også indrettes parkeringspladser i stueetage i den del
af bygningerne, der vender væk fra kajområdet. Der skal sikres et bredt offentlig areal
mellem byggeri og kajen. I forbindelse med lokalplanlægningen skal det godtgøres, at
de gældende miljøkrav kan overholdes, herunder afstand til jernbanen. Ved nye boliger
skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.4
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Bymidte
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Halnæs Kommune

Nørregade vest

Plannavn

Nørregade vest

Plannummer

8.C7

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til boligformål, kulturelle formål , liberale erhverv og erhverv,
der kan indpasses uden gener for boligområdet. Ny bebyggelse skal opføres som
enkeltstående huse. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til
jernbanen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Øst for Nørregade

Plannavn

Øst for Nørregade

Plannummer

8.C8

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til bolig, kulturelle og offentlige formål og privat service som fx
træningscenter, café, restaurant, hotel og liberale erhverv. Nyt byggeri skal opføres
som byhuse i 1½ etage med saddeltag.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Nørregade syd

Plannavn

Nørregade syd

Plannummer

8.C9

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

110% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål, bymidte

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til detailhandel, liberale erhverv, kulturelle og offentlige formål
og boliger, dog må høje kældre og stueetager i ejendomme langs Nørregade nord for
Rolighedsvej/Færgepassagen ikke anvendes til boliger. På østsiden af Nørregade må
bebyggelse maksimalt opføres i 2½ etage og højde til kip må ikke oversigte 12 meter. På
vestsiden af Nørregade må bebyggelse maksimalt opføres i 1½ etage og højde til kip må
ikke overstige 8,5 meter. Bebyggelsen skal placeres med facaden langs Nørregade, og
indenfor 10 meter fra skel. Nye butikker kan eventuelt indrettes uden, at der stilles
krav om etablering af parkeringspladser. Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må
ikke være større end 1.200 m2 for dagligvarebutikker og 800 m2 for
udvalgsvarebutikker. Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til
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Halnæs Kommune

jernbanen.
Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Hundested Brandstation

Plannavn

Hundested Brandstation

Plannummer

8.E11

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Brandstation

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen som brandstation, kan området anvendes i overensstemmelse
med bestemmelserne i rammeområde 8.B16.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Sydmolen

Plannavn

Sydmolen

Plannummer

8.E12

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, havenrelateret erhverv

Bebyggelsens omfang

Skal overføres til byzone ved lokalplanlægning. Der kan etableres faste anlæg til et
sand- og grusdepot.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Midtermolen, kulturhavnen

Plannavn

Midtermolen, kulturhavnen

Plannummer

8.E14

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

70% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Havnerelaterede erhvervsformål, kulturelle formål

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til erhvervsformål, offentlige formål, kulturelle formål, privat
service som café, restaurant og lignede turisme rettede aktiviteter. I forbindelse med
produktionsvirksomheder kan der indrettes mindre butikker til salg af egne
producerede varer. Bruttoetagearealet for ovennævnte butikker må maksimalt være
100 m2.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Vesthavnen ny

Plannavn

Vesthavnen ny

Plannummer

8.E3

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsens omfang

Oplag højst i 12 meter i visse delområder. Bygge- og oplagshøjder skal fastlægges
nærmere ved brug af delområder i en lokalplan

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 4.3, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Sydhavnen

Plannavn

Sydhavnen

Plannummer

8.E4

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, havnerelateret erhverv

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til havnerelaterede erhverv.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde

490

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Indre erhvervshavn

Plannavn

Indre erhvervshavn

Plannummer

8.E5

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, havnerelateret formål

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til havnerelaterede erhverv.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Ved Stadionvej

Plannavn

Ved Stadionvej

Plannummer

8.E6

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bebyggelsens omfang

Der er fastlagt en bufferzone på 65 meter fra eksisterende bygninger mod boligområde
8.B25.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Ullerup øst

Plannavn

Ullerup øst

Plannummer

8.E7

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Ullerup nord

Plannavn

Ullerup nord

Plannummer

8.E8

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

2000

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bebyggelsens omfang

Området skal tages i brug som erhvervsområdets 2. etape.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Ullerup syd og vest

Plannavn

Ullerup Vest og midt

Plannummer

8.E10

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

2000

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Idrætsområde ved Hundestedhallen

Plannavn

Idrætsområde ved Hundestedhallen

Plannummer

8.O1

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Idrætsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Arktisk Center

Plannavn

Arktisk Center

Plannummer

8.O10

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Kulturelle formål

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til kulturelle formål som eksempelvis museumsformål,
udstillinger, undervisning tilknyttet museet, privat service som café, restaurant og
lignende. I forbindelse med en lokalplan for et arktisk center skal afklares hvordan
færgedriften til Rørvig kan fortsættes.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.4

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Lerbjergskolen

Plannavn

Lerbjergskolen

Plannummer

8.O4

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Skole, kulturformål og idrætsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halnæs Kommune

Bibliotek, kulturhus og boliger

Plannavn

Bibliotek, kulturhus og boliger

Plannummer

8.O7

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Bibliotek, kulturhus, institutionsformål, undervisning, liberale erhverv,
restaurationsformål, mindre produktionsvirksomheder uden oplag, boliger.

Bebyggelsens omfang

Der må kun etableres virksomheder, der ikke er potentielt grundvandstruende, jf. ?
tilladelsesliste?. Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.
Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er
indrettet med fald mod a øb, hvorfra der sker kontrolleret a øb.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Åben-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 50%
Max. antal etager

1.5

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent 70%
Max. antal etager

3

Kontor- og serviceerhverv
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Halnæs Kommune

Hundested Station

Plannavn

Hundested Station

Plannummer

8.O9

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Jernbanestation, se bemærkninger

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til offentlige formål såsom jernbanestation, sporarealer,
opstillings- og serviceringsspor, turistinformation, foreninger, rekreative formål,
stationsforplads og vej. Der kan kun opføres enkelte mindre bygninger i området. Der
skal udlægges et areal til en stiforbindelse langs banen syd for stationen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Naturområde ved Spodsbjerg

Plannavn

Naturområde ved Spodsbjerg

Plannummer

8.R1

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsens omfang

Området skal bevares og vedligeholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Skovområde nord for Storebjerg

Plannavn

Skovområde nord for Storebjerg

Plannummer

8.R10

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Bynært naturområde, fredskov

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Storebjerg

Plannavn

Storebjerg

Plannummer

8.R11

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Feriehuse og rekreativt område

Bebyggelsens omfang

Ved en ændret anvendelse skal en del af området bevares til rekreativt formål, og der
skal være stiforbindelser gennem området.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Grønt område ved Vibehus trinbræt

Plannavn

Grønt område ved Vibehus trinbræt

Plannummer

8.R12

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Bynært naturområde

Bemærkning til zonestatus

Mindre del byzone

Særlige bestemmelser

5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Ved Ole Nielsens Vej

Plannavn

Ved Ole Nielsens Vej

Plannummer

8.R13

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bebyggelsens omfang

Området skal bevares og vedligeholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Ved Vindås

Plannavn

Ved Vindås

Plannummer

8.R14

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde, rekreativt formål

Bebyggelsens omfang

Området skal bevares og vedligeholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

507

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Naturområde ved Skansestien

Plannavn

Naturområde ved Skansestien

Plannummer

8.R3

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Grønt område

Bebyggelsens omfang

Området skal bevares og vedligeholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Kystkilen

Plannavn

Kystkilen

Plannummer

8.R4

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bebyggelsens omfang

Området skal bevares og vedligeholdes som naturområde

Bemærkning til zonestatus

Landzone, byzone og sommerhusområde

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Ved Skansen

Plannavn

Skanseområdet

Plannummer

8.R5

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bebyggelsens omfang

Skansegårdens nuværende anvendelse til boligformål fastholdes. Området skal
bevares og vedligeholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Midtermolen erhverv

Plannavn

Midtermolen erhverv syd

Plannummer

8.E13

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Områdets anvendelse

Havnerelaterede erhverv, kulturelle formål

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til mindre havnerelaterede erhverv, så som bådeværft og
lignede mindre håndværks- og produktionserhverv med tilknytning til havnen.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Dalen og Parallelvej

Plannavn

Dalen og Parallelvej

Plannummer

8.B36

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, énfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8 oppe på plateauet - ikke nærmest randen af området mod vest og
heller ikke i og øst for Storebjerg - skovområdet

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Hundested Lystbådehavn

Plannavn

Hundested Lystbådehavn

Plannummer

8.R15

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

800

Områdets anvendelse

Rekreative formål såsom lystbådehavn med tilhørende bebyggelse, erhverv og anlæg

Bebyggelsens omfang

Området kan anvendes til lystbådehavn, erhverv tilknyttet lystbådehavn såsom
bådehaller og mindre servicebygninger til cafeer m.m. Evt. sokkeludstykning med et
tillæg på op til 5 meter omkring bygningen til tekniske installationer med mere.
Bebyggelse evt. styret af byggefelter.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Lystbådehavn
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Strandområdet Trekanten

Plannavn

Strandområdet Trekanten

Plannummer

8.R6

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Offentlig strand

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

515

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Området ved Knud Rasmussens Hus

Plannavn

Området ved Knud Rasmussens Hus

Plannummer

8.R2

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Museumsvirksomhed og rekreativt område

Bebyggelsens omfang

Området skal fastholdes som et bynært rekreativt område for det nordlige
kystområde.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Mellemrummet

Plannavn

Mellemrummet

Plannummer

8.R9

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Bynært rekreativt område i nord. Naturområde, strandeng i syd

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Bogbinderivej

Plannavn

Bogbinderivej

Plannummer

8.E16

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Erhvervsformål, pladskrævende varer

Bebyggelsens omfang

Der må kun etableres virksomheder, der ikke er potentielt grundvandstruende, jf. ?
tilladelsesliste? og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.
Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie
eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald
mod a øb, hvorfra der sker kontrolleret a edning. Nye anvendelser skal overholde ?
Vandplanernes retningslinje 40 og 41 i forhold til byudvikling og ændret
arealanvendelse, bilag 1, "Tilladelseslisten".

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Spodsbjerg Børneinstitution

Plannavn

Spodsbjerg Børneinstitution

Plannummer

8.O2

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Institutionsformål og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen til børneinstitution, kan området anvendes til boligformål i
henhold til ramme 8.B3 og 8.B6.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Havlit

Plannavn

Havlit

Plannummer

8.O3

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Institutionsformål, ældrecenter og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen som institution, kan området anvendes til boligformål i henhold
til ramme 8.B3 (parcelhuse), eller 8.B4 (parcelhuse) eller 8.B23 (tæt-lav boliger).

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Lerbjerg vuggestue og børnehave

Plannavn

Lerbjerg vuggestue og børnehave

Plannummer

8.O5

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Institutionsformål og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

En del af området kan anvendes til foreningsformål, såsom spejdere. Ophører
anvendelse af området til institutionsformål, kan området anvendes til boligformål i
henhold til ramme 8.B24.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Hundested Børnehave

Plannavn

Hundested Børnehave

Plannummer

8.O6

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Institutionsformål og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen til institution, kan området anvendes til boligformål i henhold til
ramme 8.B16 eller 8.B23

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Bøgebjerggårdområdet

Plannavn

Bøgebjerggårdområdet

Plannummer

8.O8

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

800

Områdets anvendelse

Børne- og ungdomsinstitutioner, lege- og idrætsanlæg, foreningsvirksomhed, grønne
arealer og tekniske anlæg som f.eks. solvarmeanlæg og andre offentlige formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Ved Isefjorden Vest

Plannavn

Ved Isefjorden Vest

Plannummer

8.E15

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra området som helhed

Min. grundstørrelse

1000

Områdets anvendelse

Havnerelateret kontorerhverv og havnerelaterede liberale erhverv, andre ikke
generende anvendelser med tilknytning til erhvervshavnen, anvendelser med
tilknytning til lystbådehavnen, rekreative formål og tilhørende parkering

Opholdsarealer

Der skal være offentlig adgang til molen ud for området

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Kontor- og serviceerhverv
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Rasmussens Have

Plannavn

Rasmussens Have

Plannummer

8.B37

Plandistrikt

Hundested

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

55% beregnet ud fra området som helhed

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Tæt-lav boligbebyggelse

Lynæs
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Lynæs
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Forsythiavej

Plannavn

Forsythiavej

Plannummer

9.B19

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Degnebakken

Plannavn

Degnebakken

Plannummer

9.B2

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Karlshøjvej

Plannavn

Karlshøjvej

Plannummer

9.B20

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Ved Lillebjerg

Plannavn

Ved Lillebjerg

Plannummer

9.B10

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Bagerstræde

Plannavn

Bagerstræde

Plannummer

9.B11

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Peder Madsens Vej

Plannavn

Peder Madsens Vej

Plannummer

9.B12

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Konvalvej

Plannavn

Konvalvej

Plannummer

9.B13

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Områdets anvendelse

Boligformål og offentligt formål

Bebyggelsens omfang

Områdets anvendelse til boligformål kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Konvalvej nord

Plannavn

Konvalvej nord

Plannummer

9.B14

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Højmarksvej

Plannavn

Højmarksvej

Plannummer

9.B15

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, etage, tæt-lav, enfamiliehuse og dobbelthuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Åben-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 30%
Max. antal etager

1.5

535

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Tæt-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 55%
Max. antal etager

1.5

Etageboligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 80%
Max. antal etager

3
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Højbjerg øst

Plannavn

Højbjerg øst

Plannummer

9.B16

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

300

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bebyggelsens omfang

En del af arealet er fredskov. Udnyttelsen afhænger derfor af beskyttelseshensyn
hertil. Der skal være stier til alle naboarealer samt til det åbne land og til offentlig
service. Der skal indtænkes bæredygtige løsninger i det nye boligområde. Byggeriet
skal afstemmes med det unikke bakkelandskab. Områdets anvendelse til boligformål
kræver lokalplan og kommuneplantillæg.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

537

Kommuneplan 2021

Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Boligområde

538
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Halnæs Kommune

Søndergade og Frederiksværkvej

Plannavn

Søndergade og Frederiksværkvej

Plannummer

9.B17

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

539
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Halnæs Kommune

Højbjergvej

Plannavn

Højbjergvej

Plannummer

9.B21

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

540
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Halnæs Kommune

Nellikevej

Plannavn

Nellikevej

Plannummer

9.B22

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1000

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

541
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Halnæs Kommune

Engdraget

Plannavn

Engdraget

Plannummer

9.B23

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

542
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Halnæs Kommune

Langs St. Karlsmindevej

Plannavn

Langs St. Karlsmindevej

Plannummer

9.B24

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

543
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Halnæs Kommune

Laksegade

Plannavn

Laksegade

Plannummer

9.B25

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

544
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Halnæs Kommune

Søndergade ved Fortevej

Plannavn

Søndergade ved Fortevej

Plannummer

9.B26

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

545
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Halnæs Kommune

Høje Tøpholm

Plannavn

Høje Tøpholm

Plannummer

9.B3

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, etageboliger

Bebyggelsens omfang

Der skal sikres en klar afgrænsning mellem byggeriet og landskabet. Der skal sikres
offentlig adgang til grønne arealer.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Etageboligbebyggelse
Tæt-lav boligbebyggelse
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Halnæs Kommune

Høje Tøpholm syd

Plannavn

Høje Tøpholm syd

Plannummer

9.B4

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål med mulighed for offentlige institutioner

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

547
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Halnæs Kommune

Vibehusvej

Plannavn

Vibehusvej

Plannummer

9.B5

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

548
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Halnæs Kommune

Vibehus Have

Plannavn

Vibehus Have

Plannummer

9.B6

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

549
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Halnæs Kommune

Lærkevej og Funkisvej

Plannavn

Lærkevej og Funkisvej

Plannummer

9.B7

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Fortætning kan ske med dobbelthuse og små grunde jf.
retningslinje 3.3.8

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

550
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Halnæs Kommune

Birkevej

Plannavn

Birkevej

Plannummer

9.B8

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

551
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Halnæs Kommune

Nord for Porthusvej

Plannavn

Nord for Porthusvej

Plannummer

9.B9

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

800

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

552
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Halnæs Kommune

Lynæs lokalcenter

Plannavn

Lynæs lokalcenter

Plannummer

9.C1

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Butiksformål med tilknytning til Lynæs Havn

Bebyggelsens omfang

Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er 1000 m2. De enkelte butikker til
dagligvarer må maksimalt være 700 m2 og til udvalgsvarer maksimalt være 200 m2.
Området ligger inden for strandbeskyttelseslinien og evt. nyt byggeri vil kræve
dispensation.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Halnæs Kommune

Ved Frederiksværkvej

Plannavn

Ved Frederiksværkvej

Plannummer

9.E1

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Erhvervsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde

554
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Halnæs Kommune

Lynæs Havn

Plannavn

Lynæs Havn

Plannummer

9.E2

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Erhvervsformål med tilknytning til Lynæs Havn

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.7, 6.1, 6.2, 6.4

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Halnæs Kommune

Storebjergskolen

Plannavn

Storebjergskolen

Plannummer

9.O1

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Skole, idræt og fritidsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

556
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Halnæs Kommune

Lynæs Kirke

Plannavn

Lynæs Kirke

Plannummer

9.O5

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Kirke og kirkegård

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

557
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Halnæs Kommune

Ved Vibehus trinbræt

Plannavn

Ved Vibehus trinbræt

Plannummer

9.R1

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål, parkering ved station

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Halnæs Kommune

Stejleplads

Plannavn

Stejleplads

Plannummer

9.R10

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bemærkning til zonestatus

Landzone og byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

559
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Halnæs Kommune

Stejleplads, Barkehus og Ishus

Plannavn

Stejleplads, Barkehus og Ishus

Plannummer

9.R12

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bebyggelsens omfang

Området indeholder bevaringsværdige kulturmiljøer.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

560
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Halnæs Kommune

Strandområde syd for Hundested Havn

Plannavn

Strandområde syd for Hundested Havn

Plannummer

9.R2

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Natur- og strandområde

Bebyggelsens omfang

Området skal fastholdes som naturområde. Der skal sikres en stiadgang gennem
området.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

561
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Halnæs Kommune

Ved Skovbakken

Plannavn

Ved Skovbakken

Plannummer

9.R3

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bebyggelsens omfang

Området skal fastholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

562
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Halnæs Kommune

Lillebjerg

Plannavn

Lillebjerg

Plannummer

9.R4

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bebyggelsens omfang

Området skal fastholdes som naturområde.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

5.1, 5.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

563
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Halnæs Kommune

Dovrehøjen Kolonihaver

Plannavn

Dovrehøjen Kolonihaver

Plannummer

9.R5

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Kolonihaver

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

564
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Halnæs Kommune

Valdemar Poulsens Høj

Plannavn

Valdemar Poulsens Høj

Plannummer

9.R6

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsens omfang

Området rummer kulturhistoriske værdier.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

565
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Halnæs Kommune

Ved Astersvænget

Plannavn

Ved Astersvænget

Plannummer

9.R7

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

566
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Halnæs Kommune

Stranden ved Fortvej

Plannavn

Stranden ved Fortvej

Plannummer

9.R8

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bebyggelsens omfang

Der skal sikres en stiadgang gennem området.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

567
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Halnæs Kommune

Lynæs Fort

Plannavn

Lynæs Fort

Plannummer

9.R9

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreative formål, se bemærkninger

Bebyggelsens omfang

Området omfatter et fredet kystfort og er udpeget som kystkile. Området indeholder
bevaringsværdige kulturmiljøer. Eksisterende bygninger kan anvendes til boliger,
offentlig og privat service f.eks. kursussted.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

568
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Halnæs Kommune

Hundested rensningsanlæg

Plannavn

Hundested rensningsanlæg

Plannummer

9.T1

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Rensningsanlæg

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg

569
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Halnæs Kommune

Skrænten ved Store Karlsminde

Plannavn

Skrænten ved Store Karlsminde

Plannummer

9.R15

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt område

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

570
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Halnæs Kommune

Store Karlsminde Strand

Plannavn

Store Karlsminde Strand

Plannummer

9.R16

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt område

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1 og 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

571
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Halnæs Kommune

Strand ved Lynæs Havn

Plannavn

Strand ved Lynæs Havn

Plannummer

9.R11

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

572
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Halnæs Kommune

Lynæs

Plannavn

Lynæs

Plannummer

9.B18

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse. Tæt-lav byggeri er ikke muligt i området

Bebyggelsens omfang

Området er det oprindelige Lynæs og indeholder dels området med de mange
skerhuse og dels landsbygaden med karakteristiske bygninger. Området er udpeget
som kulturmiljø. Ved fortætning, skal der udarbejdes lokalplan ved nyopførelse af
mere end 2 boliger. Ny bebyggelse skal tilpasses det eksisterende miljø og bebyggelse
både for så vidt angår bygningernes placering, udseende og materialer.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

573
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Speci k anvendelse

Halnæs Kommune

Boligområde

574
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Halnæs Kommune

Lynæs Camping

Plannavn

Lynæs Camping

Plannummer

9.R13

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Campingplads

Bebyggelsens omfang

Området kan kun bebygges med hytter

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

575
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Halnæs Kommune

Lynæs lystbådehavn

Plannavn

Lynæs lystbådehavn

Plannummer

9.R14

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Lystbådehavn og havnerelateret service

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område

576
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Halnæs Kommune

Lyngbakken

Plannavn

Lyngbakken

Plannummer

9.O6

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

undervisning, institutioner og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen til institution/ undervisningsformål, kan området anvendes til
boligformål i henhold til ramme 9.B17.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Halsnæs Centret

Plannavn

Halsnæs Centret

Plannummer

9.O2

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Ældrecenter og andre offentlige formål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

578

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Vibehus børnehave

Plannavn

Vibehus børnehave

Plannummer

9.O3

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Børneinstitution og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen til institution, kan området anvendes til boligformål i henhold til
ramme 9.B4 eller 9.B5.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Højbjerg Børnehave

Plannavn

Højbjerg Børnehave

Plannummer

9.O4

Plandistrikt

Lynæs

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Børneinstitution og andre offentlige formål

Bebyggelsens omfang

Ophører anvendelsen til institution, kan området anvendes til boligformål i henhold til
ramme 9.B15 eller 9.B20.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål

Torup
580
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Halnæs Kommune

Torup
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Halnæs Kommune

Økosamfundet, Dyssekilde

Plannavn

Økosamfundet, Dyssekilde

Plannummer

10.B1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Bolig- og erhvervsformål

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Åben-lav boligbebyggelse

Max. antal etager

1.5

Tæt-lav boligbebyggelse
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Max. antal etager

1.5

Etageboligbebyggelse

Max. antal etager

2
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Torup

Plannavn

Torup

Plannummer

10.B2

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bebyggelsens omfang

Der skal tages hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som
bebyggelsesstrukturmæssigt.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Torup ved Hågendrupvejen

Plannavn

Torup ved Hågendrupvejen

Plannummer

10.B3

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

150

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Torupgårdsvej

Plannavn

Torupgårdsvej

Plannummer

10.B4

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, tæt-lav

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
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Langs St. Karlsmindevej

Plannavn

Langs St. Karlsmindevej

Plannummer

10.S14

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Torup Lokalcenter

Plannavn

Torup Lokalcenter

Plannummer

10.C1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Centerområde

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Centerformål

Bebyggelsens omfang

Den maksimale ramme til butiksformål er 1.000 m² inkl. den eksisterende på 700 m².
Bruttoetagearealet for de enkelte dagligvarebutikker må ikke være større end 850 m².
Udvalgsvarebutikker må ikke være større end 200 m2.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Bymidte
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Toruplund

Plannavn

Toruplund

Plannummer

10.E1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Erhvervsområde

Områdets anvendelse

Hotel- og kursusvirksomhed

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 3.7, 6.1, 6.2, 6.3

Speci k anvendelse

Erhvervsområde
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Kikhavn

Plannavn

Kikhavn

Plannummer

10.L1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål

Bebyggelsens omfang

Der skal tages hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som
bebyggelsesstrukturmæssigt.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Tømmerup

Plannavn

Tømmerup

Plannummer

10.L2

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse, landbrugsbygninger

Bebyggelsens omfang

Tømmerup har en historisk bebyggelsesstruktur, der kan føres tilbage til
middelalderen. Der skal tages hensyn til områdets karakter og værdier såvel
landskabeligt som bebyggelsesstrukturmæssigt.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Sverkilstrup

Plannavn

Sverkilstrup

Plannummer

10.L3

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Boligformål, landbrugsbygninger

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Amagerhuse

Plannavn

Amagerhuse

Plannummer

10.L4

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1000

Områdets anvendelse

Boligformål, mindre håndværksvirksomheder og liberalt erhverv

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

3.3, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Landsbyområde
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Torup Kirke

Plannavn

Torup Kirke

Plannummer

10.O2

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Områdets anvendelse

Kirke og kirkegård

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
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Hesselø

Plannavn

Hesselø

Plannummer

10.R1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

5.1, 5.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Rekreativt område ved Sølager

Plannavn

Rekreativt område ved Sølager

Plannummer

10.R13

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bebyggelsens omfang

Området er omfattet af fredningsplan for kystområdet ved Lynæs.

Bemærkning til zonestatus

Landzone og sommerhusområde

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Rekreativt område Færge til Kulhuse

Plannavn

Rekreativt område Færge til Kulhuse

Plannummer

10.R14

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bebyggelsens omfang

Området må ikke bebygges, undtagelse er servicebygninger til færgedriften eller et
toilet

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Hald grønne kile

Plannavn

Hald grønne kile

Plannummer

10.R2

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.4

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Nødebohuse Strand øst

Plannavn

Nødebohuse Strand øst

Plannummer

10.R3

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Offentlig strand

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Nødebohuse Strand vest

Plannavn

Nødebohuse Strand vest

Plannummer

10.R4

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Offentlig strand

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.2, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Gråstenvej

Plannavn

Gråstenvej

Plannummer

10.R5

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Offentlig strand

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Rekreativt område ved Gråstenvej

Plannavn

Rekreativt område ved Gråstenvej

Plannummer

10.R6

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Rekreativt formål

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Kystområde ved Kikhavn

Plannavn

Kystområde ved Kikhavn

Plannummer

10.R7

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Naturområde

Bebyggelsens omfang

Området er fredet

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Kolonihaver Torup

Plannavn

Kolonihaver Torup

Plannummer

10.R8

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte grund

Områdets anvendelse

Kolonihaver

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
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Havebrug Torup

Plannavn

Havebrug Torup

Plannummer

10.R9

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Havebrug m.m.

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Rensningsanlæg
Regnvands- og klimaanlæg
Nærrekreativt område
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Langs Hald Strand

Plannavn

Langs Hald Strand

Plannummer

10.S1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Æblerosevej

Plannavn

Æblerosevej

Plannummer

10.S10

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Ved Spodsbjergstien

Plannavn

Ved Spodsbjergstien

Plannummer

10.S11

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Hjortebakke og Sandvejen

Plannavn

Hjortebakke og Sandvejen

Plannummer

10.S12

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Guldsmedebakken

Plannavn

Guldsmedebakken

Plannummer

10.S13

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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St. Karlsminde Strandgrunde

Plannavn

St. Karlsminde Strandgrunde

Plannummer

10.S15

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier. Området indeholder bevaringsværdige
kulturmiljøer.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

611

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Strandområde St. Karlsminde

Plannavn

Strandområde St. Karlsminde

Plannummer

10.S16

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Området indeholder bevaringsværdige kulturmiljøer.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Hald

Plannavn

Hald Jættevænget

Plannummer

10.S17

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bemærkning til zonestatus

sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
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Hald

Plannavn

Hald

Plannummer

10.S2

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

614
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Halnæs Kommune

Langs Nøddebohuse Strand

Plannavn

Langs Nøddebohuse Strand

Plannummer

10.S3

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

615
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Halnæs Kommune

Nødebohuse øst

Plannavn

Nødebohuse øst

Plannummer

10.S4

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

616
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Halnæs Kommune

Ved Galgebjerg

Plannavn

Ved Galgebjerg

Plannummer

10.S5

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

617

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Nødebohuse vest

Plannavn

Nødebohuse vest

Plannummer

10.S6

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

618
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Halnæs Kommune

Galgebjerggård

Plannavn

Galgebjerggård

Plannummer

10.S7

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Der kan indrettes feriehotel og kursusejendom.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

619
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Halnæs Kommune

Ved Kattegatvejen

Plannavn

Ved Kattegatvejen

Plannummer

10.S8

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

1200

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

620
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Halnæs Kommune

Ved Kikhavn

Plannavn

Ved Kikhavn

Plannummer

10.S9

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Sommerhusformål

Bebyggelsens omfang

Sommerhusområde med særlige naturværdier.

Bemærkning til zonestatus

Sommerhusområde

Særlige bestemmelser

3.3, 4.1, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Sommerhus- og ferieboligbebyggelse
Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

621

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Torup Vindmøller

Plannavn

Torup Vindmøller

Plannummer

10.T1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Tekniske anlæg

Områdets anvendelse

Vindmøller

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

6.2

Speci k anvendelse

Tekniske anlæg
Vindmølleanlæg

622
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Halnæs Kommune

Ved Grønnehavevej

Plannavn

Ved Grønnehavevej

Plannummer

10.B5

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets anvendelse

Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

4.3, 3.6, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde

623
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Halnæs Kommune

Hvidelandsgården

Plannavn

Hvidelandsgården

Plannummer

10.B6

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Boligområde

Bebyggelsesprocent

30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Min. grundstørrelse

700

Områdets 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

Bebyggelsens omfang

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 gårdbebyggelse. Der skal være en grøn overgang til det åbne land.
Bebyggelsesprocent er 30 for boliger, 40 for område med fællesbygninger, cafe, liberale
erhverv med mere. Ved sokkeludstykning regnes bebyggelsesprocenten for det samlede
delområde. Der kan sokkeludstykkes. Ved sokkeludstykning skal der være et
tillægsareal i en bredde af 2,5 meter omkring bygningen til tekniske anlæg og
624
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Halnæs Kommune

småbygninger
Særlige bestemmelser

3.3, 3.6, 6.1 og 6.2

Speci k anvendelse

Boligområde
Åben-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 30%
Tæt-lav boligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 40%
Etageboligbebyggelse

Bebyggelsesprocent 40%

625
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Halnæs Kommune

Rosenholm Camping

Plannavn

Rosenholm Camping

Plannummer

10.R10

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Campingplads

Bebyggelsens omfang

Der kan kun opføres servicebygninger og campinghytter. Ny bebyggelse skal tilpasses
områdets karakter.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Campingplads og vandrehjem

626

Kommuneplan 2021

Halnæs Kommune

Byåsgaard Camping

Plannavn

Byåsgaard Camping

Plannummer

10.R11

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Campingplads

Bebyggelsens omfang

Der kan kun opføres servicebygninger og campinghytter. Ny bebyggelse skal tilpasses
områdets karakter.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Campingplads og vandrehjem

627
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Halnæs Kommune

Sølager Campingplads

Plannavn

Sølager Campingplads

Plannummer

10.R12

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Områdets anvendelse

Campingplads

Bebyggelsens omfang

Der kan kun opføres servicebygninger og campinghytter. Ny bebyggelse skal tilpasses
områdets karakter.

Bemærkning til zonestatus

Landzone

Særlige bestemmelser

4.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Større rekreativt område
Campingplads og vandrehjem

628
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Halnæs Kommune

Dyssekildegård

Plannavn

Dyssekildegård

Plannummer

10.O1

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent

40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

Områdets anvendelse

Undervisningsformål, institutioner, forsamlingshus, fritidsformål, rekreative formål
og lignende

Bemærkning til zonestatus

Byzone

Særlige bestemmelser

3.3, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Område til offentlige formål
Uddannelsesinstitutioner
Daginstitutioner

629
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Halnæs Kommune

Sports- og idrætsanlæg

630
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Halnæs Kommune

Møllekildegård golfbane

Plannavn

Møllekildegård golfbane

Plannummer

10.R15

Plandistrikt

Torup

Generel anvendelse

Rekreativt område

Arealanvendelse

Mulighed for golfbane eller landbrugsdrift

Områdets anvendelse

Der kan kun bygges til en golfbane umiddelbart omkring eksisterende bygninger ved
Møllekildegård

Særlige bestemmelser

4.3, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2

Speci k anvendelse

Golfbaneanlæg

631
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Bilag
Her kan du se bilag til ere af kommuneplanens temaer. Nogle bilag relaterer til ere temaer - andre kun til et
enkelt. At der er huller i listen skyldes, at nogle bilag med tiden er indarbejdet i kort og tekst i de enkelte temaer.

Bilag 1 - Biofaktor
Biofaktoren skal anvendes ved større samlede nye boligbebyggelser, større enkeltprojekter (f.eks. en
dagligvarebutik, en større erhvervsvirksomhed) og større renoveringsopgaver f.eks. af en boligbebyggelse altså projekter, der som oftest vil kræve, at der lokalplanlægges. hvor der typisk er tilknyttet rådgivere og
arkitekter, som har kendskab til de arealer, der skal benyttes.
Biofaktoren kan frivilligt anvendes i forbindelse med enfamiliehuse, sommerhuse, en mindre butiks- eller
erhvervsejendom og lignende., men kan også blot bruges vejledende.
Biofaktoren er et mål for omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til områdets størrelse.
Forskellige belægningstyper og beplantningstyper får en værdi efter, hvor "grøn", den er. Højeste værdi ndes
for skove, mens en almindelig græsplæne har en relativ lav værdi, og asfalt har værdien nul.
Ved at stille krav om en høj biofaktor vil det være Formålet med at stille krav til minimum biofaktor er, at sikre
de grønne elementer i planlægningen, men at dette gøre på en eksibel måde. F.eks. vil krav om biofaktor gøre
det vanskeligt at forsyne store arealer med fast belægning, da de har en lav værdi. biofaktor. Dermed kan
biofaktoren også være med til at sikre tilstrækkeligt store arealer, eventuelt med frit vandspejl til nedsivning af
regnvand ved et projekt, således at vandet nemmere kan håndteres på egene grund, hvilket gør at
regnvandsbassiner måske kan gøres mindre, og belastningen af spildevandssystemet reduceres.
Man kan ikke sige, at der altid er en umiddelbar sammenhæng mellem en høj biofaktor og høj biodiversitet.
En høj biofaktor vil dog ofte alligevel bidrage til en varieret beplantning. En af de vigtige faktor for at sikre høj
biodiversitet, er at man vælger at benytte planter som er hjemhørende eller lokale, de steder hvor de plantes. Her
vil de helet naturligt indgå i det omkringliggende økosystem. Da hjemhørende planter der lokal høre giver mest
biodiversitet, giver disse også en højre score i udregningen af biofaktor.
Hvordan udregner man biofaktor
Til beregning af biofaktor kan bruges følgende værdier for forskellige over ader:
Følgende værdier bruges i Halsnæs kommunen til at beregne biofaktor for forskellige over ader.
Grundarealer
Basisareal

Score i biofaktor

Asfalt, iser, beton o.lin.

0.0
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Brosten, grus

0.2

Piksten (natursten belægning),
græsarmering

0.3

Tætklippet græs, ikke-permanente
vandarealer, boldbane

0.5

Krat og buske under to meter, klippet hæk

0.5

Krat og buske under to meter – lokal
funderede planter af hjemhørende arter.

0.7

Naturgræs

1.0

Stauder (Flerårige planter)

1.0

Stauder (Flerårige planter) – lokale funderede
1.2
planter af hjemhørende arter
Permanent vandareal

1.0

Krat, buske og hække over 1.5 meter

1.5

Krat, buske og hække over 1.5 meter –
planeter der er lokalt funderet og af
hjemhørende arter. For hækkes
1.7
vedkommende skal disse desuden ikke være
anlagt som klippet hæk.
Træer og skovbeplantning

2.0

Træer og skovbeplantning – træer der er
lokal funderet og er af hjemhørende arter

2.2
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Supplementsarealer
Tillægsarealer
Tillægsarealer

Score i biofaktor

Regnvandsnedsivning fra belagte arealer

0.5

Facadebevoksning - Tæt/klippet (Fx
rådhusvin)

0.5*

Facadebevoksning – Med volumen (Fx
Vildvin)

1.0*

Tagbeplantning – kort (fx Sedum eller lav
stenurt)

0.5

Tagbeplantning – lang (Fx langt vildt
voksende græs)

1.0

Mindre enkeltstående træers kroneareal

1.5**

Store enkeltstående træers kroneareal

2.0**

Noter.
*Facadebeplantning sætte i år 0 til 0 procent af facaden og i år 10 til 100 procent af den beplantede facade.
**Enkeltstående nye træers kroneareal år 0 sættes til 3 m2, mens det ved år 10 sættes til 30 m2.
Biofaktoren beregnes ud fra de projekterede grønne og belagte arealer ved nyanlæg og ændringer i
eksisterende anlæg. Ved beregningen opmåles arealerne med en bestemt type belægning, beplantning eller
lignende og de ganges så med faktoren (til venstre). Der kommer et vægtet areal ud for hver type, som til sidst
summeres op for hele grunden og divideres med det samlede grund-areal.
Eksempel
Grund på 989m2, her af er de 279 m2 bebygget. Biofaktor udregnes alene på baggrund af det ikke bebyggede
areal. (989m2-279m2 = 710 m2)

Grundareal/Tillægsareal

Score i
biofaktor

m2

Biofaktorværdi

Asfalt

0.0

208 m2

0
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Staudebed med lokal
funderede hjemhørende 1,2
arter

52 m

62.4

Hæk klippet

1,5

20 m2

30

Krat og buske over 1,5
meter (ikke
hjemhørende)

0,5

56m2

28

Slået græs areal

0,5

248 m2

124

Brosten

0,2

126 m2

25,2

710 m2

269,6

I alt
Biofaktor

0,38 (269,6/710)

Tillægsareal
Et store gammelt
enkeltstående træ

2.0

30 m2

60

Sedumtage på skure

0,5

41 m2

20,5

Ialt

80,5

Biofaktor for tillægsareal

0,11 (80,5/710)

Biofaktor for det
pågældende område

0.49 (0,38+0,11)
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Biofaktor = (80 m² iser x 0,0 + 350 m² græsplæne x 0,5 + 85 m² staudebed x 1,0 + 80 m² højt krat x 1,5)/ 720 m²
grund = 0,53
Hensigten med at bruge biofaktoren er ikke, at der i hvert tilfælde skal udregnes en meget præcis biofaktor,
eller at den angivne værdi skal umuliggøre enhver udbygning og fortætning. Hensigten er at få fokus på
værdien af det grønne element og af behovet for at kunne nedsive på egen grund.
I forbindelse med lokalplanlægning skal der derfor foretages en mere konkret beskrivelse af, hvordan
biofaktoren bruges i det konkrete område. Nogle steder vil den måske skulle bruges mere overslagsmæssigt,
mens den andre steder vil skulle beregnes mere nøje.
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Bilag 3 - Telemaster
Nedenfor følger vejledningen for telemaster og mobilantenner i Halsnæs Kommune. Vær opmærksom på, om
de senere er ændret - den gældende vejledning ndes på kommunens hjemmeside.
1. Generelle principper
1.1. Antenner og master foretrækkes placeret i erhvervsområder. Hvis det kan dokumenteres, at placering i
erhvervsområder ikke kan give den ønskede dækning, kvalitet og kapacitet, kan en opstilling i andre områder
søges.
1.2. Sekundært skal antenner og master søges placeret i andre områder med lav boligtæthed såsom
sportspladser og grønne områder, væk fra egentlige boligområder.
1.3. Såfremt det dokumenteres, at den ønskede dækning, kvalitet og kapacitet fortsat ikke er mulig ved
placering jf. pkt. 1.1 og 1.2, kan placering i boligområder tillades.
1.4. Bygninger og opholdsarealer på eller umiddelbart ved skoler og børneinstitutioner ønskes friholdt for
antenner og master til mobilkommunikation m.v. Kun i tilfælde hvor operatøren kan dokumentere, at der ikke
er andre muligheder for tilfredsstillende dækningsforhold, som det er rimeligt at henvise til, og kommunen
kan få dette bekræftet via It- og Telestyrelsen, vil en beliggenhed på eller umiddelbart ved
skolen/børneinstitutionen kunne godkendes.
1.5. Telekommunikationsanlæg tillades fortrinsvis på eksisterende bygninger eller på eksisterende master. Det
gælder også bygninger/master, der benyttes af andre operatører.
1.6. Muligheden for en placering ved eksisterende positioner - også fra andre operatører - skal undersøges først,
når en ønsket ny UMTS position ligger under 200 m fra en eksisterende position, når en ønsket ny GSM 1800
position ligger under 2 km fra en eksisterende position, og når en ny GSM 900 position ligger under 5 km fra
en eksisterende position.
1.7. Der tillades kun opstillet nye master, hvor det ikke er muligt at bruge bygninger eller eksisterende master.
1.8. Udformningen af master skal vurderes i forhold til placeringen i hvert enkelt tilfælde. Antenner skal
placeres tæt ind til masten og være i samme farve som denne.
1.9. Ved opstilling af master til mobiltelefoni stilles krav om, at der så vidt muligt skal være plads for andre
operatører.
1.10. Hvor der meddeles tilladelse til opstilling af master, tinglyses krav om fjernelse senest ½ år efter, at
mastens anvendelse til telekommunikationsformål er ophørt. Tinglysningen foretages og betales af mastens
ejer.
1.11. Mastehøjden skal vurderes i forhold til de omkringliggende bygninger/omgivelsers højde og arealmæssige
udstrækning. Operatørerne skal til ansøgningen vedlægge materiale, som dokumenterer, at den ansøgte
mastehøjde er nødvendig.
1.12. Masten skal gøres så lav som mulig uden at tilsidesætte mulighederne for, at ere operatører kan anvende
samme mast til samme eller andre sendesystemer.
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1.13. Inden for lokalplanlagte områder med bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om
bevaringsværdigt miljø og indenfor en afstand af 300 m fra en kirke skal der tages hensyn til disse ved
fastlæggelse af antenne- og/eller masteplacering.
1.14. Langs veje skal mastens placering vurderes i forhold til synsfeltet fra vejen. Oversigtsarealer ved vejkryds
m.m. skal friholdes.
1.15. Der skal foretages sikring mod uvedkommendes adgang til mast, antenne, teknikrum og kabelfremføring.
1.16. Teknikrum skal overholde gældende planer hvad angår placering og udseende. Der kan stilles krav om
afskærmende beplantning, indretning i eksisterende bygninger eller i en bygning, som i sit ydre tilpasses de
omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver. Teknikrummet skal overholde gældende
støjkrav.
1.17. Små master til radiokommunikation (under 12 m) kan tillades opstillet tæt ved bygninger (minimum 2,5
m fra skel), forudsat at en naboorientering ikke medfører væsentlige indsigelser eller lokalplaner bestemmer
andet.
2. Principper for erhvervsområder
2.1. I erhvervsområder skal antenner fortrinsvis placeres på eksisterende skorstene, lysmaster eller
bygningsdele.
2.2. Antenneinstallationer skal syne mindst muligt. Alle antenner et tilladte, men skal vælges efter
omgivelserne.
2.3. Der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre
operatører.
2.4. Der tillades kun nye master, hvor det ikke er muligt at opsætte antenner på bygninger, bygningsdele (f.eks.
en skorsten) eller eksisterende master.
2.5. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion,
materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning, jf. gældende planer.
3. By-, bolig- og sommerhusområder
3.1. Opstilling af nye master tillades kun, hvis det godtgøres, at der ikke kan ndes anden løsning.
3.2. Antenner kan som udgangs-punkt placeres på tage eller indarbejdes i bygningens konstruktion og
arkitektur.
3.3. Antenner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gadeplan - enten ved tilpasning af bærerør,
indarbejdet i bygningens konstruktion, eller camou eret som eksempelvis en agstang, lysmast eller pæl.
3.4. Teknikrum, -skabe eller -kabiner skal placeres, så de syner mindst muligt fra gadeplan og skal i sit ydre
tilpasses de omgivende bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver jf. gældende planer.
3.5. Som udgangspunkt skal antenner og master placeres hvor det påvirker færrest mennesker, eksempelvis
ved idrætsanlæg, offentlige bygninger (skoler og børneinstitutioner undtaget) eller større tra kanlæg.
4. Bevaringsværdige bymiljøer og sommerhusområder
4.1. Antenner bør som udgangspunkt placeres udenfor afgrænsningen eller udenfor andre områder, hvor der i

Kommuneplan 2021

en lokalplan er bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdigt miljø.
4.2. Nye master skal gives en udformning, der passer ind i miljøet og må ikke have udseende af en mast. Det
kan f.eks. være udformet som en agstang.
4.3. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad er nødvendigt at placere en antenne indenfor
bevaringsområdet, skal en antenne placeres, så den ikke er synlig fra gadeplan, f.eks. skjult i en hjørnesøjle
eller lignende bygningsdel eller på en eksisterende skorsten.
4.4. Kun i særlige tilfælde kan en synlig placering accepteres, og som f.eks. i en agstang, en skorstensattrap
eller lignende.
4.5. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktion og arkitektur ved det enkelte hus.
4.6. Antennepositionen skal vurderes i forhold til husets bevaringsværdi.
4.7. På huse med høj bevaringsværdi skal udformningen være yderst diskret.
4.8. Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller baghaver, som i sit ydre tilpasses de omgivende
bygninger bl.a. mht. konstruktion, materialer og farver, jf. gældende planer.
5. Afgrænsede landsbyer
5.1. Antenner og master skal tilpasses byens skala.
5.2. I byområder med høj bevaringsværdi og fredningsinteresser skal udvises særlige hensyn.
5.3. Indenfor registrerede kirkebyggelinier gælder samme retningslinier som i den bevaringsværdige midtby.
5.4. Ved valg af placering skal den landskabelige karakter vægtes. Ved kulturhistoriske værdier skal udvises
særlige hensyn.
5.5. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion,
materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning jf. gældende planer.
5.6. Placering udenfor byzone kræver landzonetilladelse, med mindre en lokalplan for området fastlægger
andet.
6. Det åbne land
6.1. Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master idet åbne land begrænses.
6.2. Det prioriteres højt, at eksisterende og nye master benyttes til ere sendesystemer og af ere operatører.
6.3. Nye antenner og master skal søges placeret hos erhvervsvirksomheder eller på landbrugsejendomme. Kun
hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, kan en anden opstilling i det åbne land accepteres.
6.4. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master, siloer eller andre høje
bygninger/bygningsdele, der egner sig til formålet.
6.5. Ved placering af antenner og master skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger i det åbne land, så
genevirkninger for de omkringboende bliver mindst mulige.
6.6. Placeringer af antenner og master skal i hvert tilfælde vurderes i forhold til naturen og landskabets
karakter sammenholdt med antennens betydning for dækningsgraden.
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6.7. I områder, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, og som har særlig kulturhistorisk interesse,
skal udvises særlige hensyn.
6.8. Der tillades normalt ikke opstillet master i internationalt naturbeskyttelsesområde, naturområde,
værdifuldt kystlandskab og værdifuldt landskabsområde. Hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre
muligheder, forudsætter placeringen en vurdering af miljøkonsekvenserne.
6.9. Ved placering af nye antenner og master i kystnærhedszonen skal Farvandsvæsnet forinden gives
lejlighed til at udtale sig.
6.10. Placeringen af nye antenner og master og væsentlige ændringer af bestående anlæg i det åbne land
forudsætter en landzonetilladelse, medmindre en lokalplan for området fastsætter andet.
6.11. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion,
materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning.

Kommuneplan 2021

Bilag 4 - Støj
Jernbaner
For jernbaner gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser
Støjgrænser ved veje
Områdetype

Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,
sommerhusområder, campingpladser

53 dB

m.m.
Boligområder, børnehaver, vuggestuer,
skoler
og undervisningsbygninger, plejehjem,
hospitaler og lignende, kolonihaver,
udendørs

58 dB

opholdsarealer i byområder, nyttehaver
og byparker
Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m.

63 dB

Veje
For veje gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser
Støjgrænser ved jernbaner
Områdetype

Grænseværdi Lden

Rekreative områder i det åbne land,
sommerhusområder, campingpladser
m.m.

59 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer,
skoler
og undervisningsbygninger, plejehjem,
hospitaler og lignende, kolonihaver,

64 dB
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udendørs
opholdsarealer i byområder, nyttehaver
og byparker
Liberale erhverv, hoteller, kontorer m.m.

69 dB

Virksomheder
For virksomheder gælder følgende vejledende støjgrænser for forskellige arealanvendelser
Støjgrænser for virksomheder
Mandag - fredag
Mandag-fredag

kl. 18-22

kl. 07-18

lørdag kl. 14-22

lørdag kl. 07-14

søn- og helligdage

Alle dage
kl. 22-07

kl. 07-22
Erhvervs- og
industriområder
med forbud mod
generende

60 dB

60 dB

60 dB

55 dB

45 dB

40 dB

Etageboliger

50 dB

45 dB

40 dB

Åben lav boliger

45 dB

40 dB

35 dB

45 dB

35 dB

35 dB

virksomhed
Blandet bolig- og erhverv,
centerområder (bykerne)

Sommerhuse og offentligt
tilgængelige rekreative
områder

Alle værdier er angivet i henhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.
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Bilag 5 - Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige bygninger i Halsnæs Kommune
Pr 31 maj 2017
Bevaret gennem lokalplaner og byplanvedtægter
Allegade 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 39, 41, 43, 45, 55A-C
Arresødalvej 98, 100
Auderød Byvej 4, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 22, 23, 26
Bagerstræde 1A-G
Birkevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Brederødvej 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21
Bødkergårdsvej 9
Classensvej 1, 2, 4, 5 samt Ishuset for enden af Classensvej
Godthåbsvej 10A og 10B
Grimstrupvej 81, 87A-B, 9
Hans Futtrups Sti 1, 2, 4, 6
Havnevej 3A-C, 5
Hellevej 7, 9, 24
Hellebakkevej 5, 8, 10
Hermannsgade 4
Hyllingebjergvej 1, 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 27, 29, 32, 34, 35, 54, 56, 58, 59, 84, 91, 92, 104
Jernbanegade 2A-B, 4, 6
Jettevej 3, 5
Kattegatvejen 1, 4, 6
Kikkenborg 2, 3
Kikhavnsvejen 28, 39
Krudtværksalleen 1, 5, 8A-D, 9, 10, 11, 13, 18A-B, 20, 23A-B, 25A-B
Kystvejen 9, 12, 16, 13, 21, 30, 32, 38, 40, 42, 44
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Lindebjergvej, transformerstationen ved 109
L. P. Rasmussensvej 2, 13, 15
Liselejevej 48, 52A, 54, 56, 58, 62, 91, 93, 97, 103A-B, 107, 109
Ohmannsvej 1B
Ole Rasmussensvej 2
Posthustorvet 1, 7, 10B
Skansevej 32, 34
Sonnerupvej 5
Spodsbjergstien 1A-B
Stationspladsen 1
Strandvej 3, 5
Syrevej 6A og C-D, 7A-C, 13, 15B, 17B, 19A, 23, 31A-B, 37A-B, 41B, 45B, 53B-C og F
Strandgade 1A-D, 3, 6, 7B-D, 8A, 9, 10A-B, 12, 13A-B, 14A, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Tømmerpladsvej 7, 26
Valseværksgade 1, 3A-B, 5A-C
Valseværksstræde 5, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Vestre Stræde 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17A-B
Vognmandsgade 1, 5A-B
Østre Stræde 2A-B, 3

Bevaret i deklarationer
Kastanievej 2
Nørregade 22, 26 (Hundested)
Bevaret som del af helhed i lokalplan
Strandgade 5, 7A, 26

Bevaret via kommuneplan
Amtsvejen 1A,
Birkedommeralle 9, 13A, 113B,
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Elmevej 13
Fredens Alle 14
Frederikssundsvej 40
Frederiksværkvej 2 bygning 1 og 2, 3, 4, 6B, 8, 12, 13, 14 bygning 1 og 3, 15
Frydsvej 4, 6, 13
Gjethusgade 5
Gjethusparken 4
Godthåbsvej 1, 6, 12C
Havnevej 5, 25B
Hermannsgade 4
Højdevej 4
Jernbanegade 2A, 2B, 2C, 4, 5, 6, 8
K.A. Larssensgade 4
Kastaniealle 3
Kirkebakken 4, 5
Kirkegade 7 bygning 1 og 2
Knud Rasmussensvej 9A bygning 1 og 3
Knudsvej 6B
Lynghøjvej 18
Lynæs Havnevej 5, 7 bygning 2
Niels Hansensvej 11 bygning 1 og 3
Nordre Beddingsvej 29B, 47
Nørregade 1A bygning 1 og 2, 1C, 3A, 4A, 5A, 7A, 10, 10A, 10F, 15B, 19A bygning 2 og 3, 20A, 25, 39A, 58, , 60, 62, 66,
79A, 48, 85A 87 bygning 6
Overdrevsvej 5, 19, 39
Peder Madsensvej 22
Plantagevej 3A, 9, 17
Prambrovej 2
Rusebakken 12,
Sandskårsvej 1
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Skansevej 45A, 67 bygning 1 og 3
Skolegade 4 bygning 1 og 3
Skovbakkevej 96
Smedegade 5
Solvænget 8, 11, 13
Stationspladsen 1 bygning 3
St. Karlsmindevej 3 bygning 1 og 3
Stationsvej 1 Dyssekilde station
Stormgade 3
Strandvejen 7A, 13, 16bygning 2, 25A, 32, 37, 41 bygning 1 og 2, 45A, 45B, 62, 67, 70 bygning 2, 78 bygning 3, 86
bygning 4
Stålbakken 2, 4, 6
Søndergade 18, 24, 47, 49, 60, 120 bygning 1 og 2, 126, 130
Tjørnevej 6
Torvegade 10 bygnign 2, 18A
Torvet 1, 6A bygning 2, 6C, 18, 20
Valseværksgade 7
Valseværksstræde 1 bygning 2, 2
Ølsted Stationsvej 1A og 1B Ølsted Station
Åsebro 4A, 42
Fyrstien – fyrtårnet
Nøddebohuse Strand - snegletoilettet
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Bilag A - Industrimuseets bemærkninger
Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center- og
boligområder i distrikt 4, Frederiksværk. De skal ses som en kortfattet angivelse af nogle af de væsentlige
historiske hensyn, der set med museale øjne bør tages i distriktet.
Bemærkningerne kan bruges til at uddybe de steder, hvor der i rammerne er beskrevet nogle kulturhistoriske
værdier, der skal sikres.
Museets bemærkninger er ikke bindende, det er alene bestemmelserne i rammerne - se disse.
4.C1 Rådhuset
Byggeri skal have centerkarakter. Bygninger mod syd skal mht. proportioner og materialevalg respektere det
historiske Krudtværksområde.
4.C3 Nørregade vest
Nyt byggeri skal gennem sit udtryk passe til det eksisterende kulturmiljø. Dette er udover selve kanalen
karakteriseret af den frodige, men stilfærdige husrække, der vender ryggen til kanalen langs østsiden og de
små forhaver til husene på Allégades vestside.
I dag havde man næppe revet DFJ's støbehaller og værksteder ned, men set på mulighederne for bevaring og ny
anvendelse. Området kan være et eksempel på den arkitektoniske og betydningsmæssige forringelse, der kan
indtræde, når alt på et større område ryddes og erstattes af nyt.
4.C12 Torvet ved hotellet og Gjethuset
De to "bydele" (Torvet og Nørregade) kan også opfattes som kvalitativt forskellige, og kanalen kan accepteres
som en naturlig grænse/barriere mellem dem. Her er et konkret eksempel på, at Frederiksværks grundplan
udspringer af Værket/ virksomheden og derved adskiller sig fra traditionelle middelalderbyer vokset op
omkring havn og handelsplads. Torvet er netop ikke "byens gamle torv" - dette lå nord for kanalen, nu delvist
bebygget af kirken. Ifølge en ældre tegning i Rigsarkivet har hele området mellem hotellet og det nuværende
arsenal tværtimod været tilplantet med 4 rækker træer. De nuværende torvepladser udgør selve
Frederiksværks historiske hjerte. Værket, med det bevarede Gjethus, lå på den vestlige del, og den ældste
bebyggelse fulgte side øjenes akser mod øst. Den nordlige linje er endnu intakt med palæet og hotellet (begge
fredet) og fortjener som resten af pladsens randbebyggelse at blive respekteret.
4.C14 Skolegade
Hensynet til den historiske bebyggelse er overordentlig vigtig, da området ligger visàvis én af byens neste
ejendomme, nemlig "Bagerhuset" på hjørnet af Skolegade og Sandskårsvej.
4.C15 Vognmandsgade
Den "snørklede" struktur er fremhævet som væsentlig. Det samme gælder de historiske bygninger:
skolen/Paraplyen med gymnastiksal, badeanstalt etc. + overlærerboligen tegnet af Eske Kristensen og
Frederiksværks ældste sygehus/nu krisecenter. Disse bygningers egenart bør bevares.
4.C16 Stationen og Jernbanegade
Dette område markerer "indgangen" til Industrimindet Frederiksværk for alle dem, der kommer med toget. De
este ejendomme stammer fra tiden omkring århundredskiftet, netop den periode hvor jernbanen medførte
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vækst i Frederiksværk. Beboelsesejendommenes arkitektur er jævn i udtrykket og dermed karakteristisk for
arbejderbyen. Alligevel må den anses for værd at værne om f.eks. ved retablering og bevaring af originale
vinduer og røde tage, bevaring af blank mur, hvor den stadig ndes.
4.B6 Rådhusparken
Det er væsentligt, at området i arkitektonisk udtryk og materialevalg får et tydeligt fællespræg, så det fremover
erkendes som ét kvarter med fælles identitet.
4.B14 Allégade nord
Hele området har tidligere ligget indenfor Krudtværkets hegn. De eksisterende huse har meget høj
bevaringsværdi, idet de er opført som boliger for Krudtværkets personel - spændende fra arbejdere til formænd
og mester. Husene har hver især bygningsmæssige kvaliteter helt ned i detaljen, som der bør værnes om skorsten, skifertag, hjørnelisener, fronton i nr. 39-41, udskud til vest siden og forhaver til nr. 43-47,
murudsmykning, bloktandsgesims, jerntagvinduer, forhenværende kullem. De er alle omtalt i Historiske Huse i
Frederiksværk.
4.B15 Allégade syd
Husrækken står på historisk grund, hvor Classens "stenpillebygning" lå i 1760'erne. Et par enkelte piller er
bevaret i smedjen, hvis historie ligeledes går tilbage til Frederiksværks grundlæggelse. De små forhaver med
lave hække eller stakit fortæller om en vis nødvendig selvforsyning i daværende arbejderhusholdninger.
4.B16 Strandgade vest
"Udnyttelse af vand på en spændende måde" bør ikke føre til etablering af nye kanaler, da man herved kan
komme til at forplumre indtrykket af Frederiksværks unikke byplan (hvor netop de autentiske kanalforløb
udgør rygraden). Hele Strandgadekvarteret er præget af indlysende historiske kvaliteter, der bør værnes om.
Det vil være uheldigt med nyt byggeri, der rager op og forstyrrer linjen med fredede og bevaringsværdige huse i
den gamle gade.
4.B17 Havnevej øst
Området har været bebygget siden omkring 1800 - og det var uheldigt, at den velbelyste "Svenske Baraque"
Havnevej 1-3 brændte og siden er nedrevet. Forløbet langs Havnevej bør forblive understreget med en lang
husrække, ligesom der evt. kan stilles krav om rød tegl og sadeltag. Foto fra 1930 viser rester af en allé af gamle
træer langs kanalens sydside. Det kunne være en idé at tage op for at markere kanalløbet.
4.B22 Fjordgade
Områdets identitet hører sammen med etableringen af Det Danske Stålvalseværk i 1940'erne, hvor der i hast
blev opført en barakby til at huse de mange nye stålværksarbejdere. Områdets jævne karakter rummer den dag
i dag sin egen historiefortælling.
4.B23 Fredens Allé
Hele rækken af små bakkegader, der går vinkelret på Jernbanegade, er blevet bebygget gradvis over adskillige
årtier begyndende omkring århundredskiftet, da jernbanen kom til Frederiksværk, og byen oplevede vækst. Til
da var området bar mark. Pga. den langsomme (endnu ikke afsluttede) udbygning fremstår kvarteret
arkitektonisk set blandet - men dog med en overvægt af rød blankmur og røde tage. Bebyggelsen har noget
prunkløst over sig og bør forblive lav, så den følger terrænet. Småhuse, baghuse, haver og stakitter giver
området en vis frodig mangfoldighed.
4.B24 Strandvejen
Først og fremmest et interessant, arkitektonisk varieret boligkvarter, fordi grundene er fyldt ud over en meget
lang periode begyndende med gamle husmandshuse, så et kvantum af kønne "murmesterhuse" fra
1920'erne/30'erne og siden funktionærvillaer fra 40'erne med relation til Stålvalseværket. Særlig et enkelt
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nybyggeri (bjælkehus ca. nr. 49) har dog vist, hvor galt det går, hvis ikke der håndhæves visse regler med
henhold til materialer og arkitektonisk afpasning efter områdets trods alt lidt "klassiske" karakter.
4.B26 Stålværksvej
Lejeboligerne i komplekset "Prøven" fra 1950'erne mellem vejen og jernbanen er opført til arbejdere ved det
nyanlagte Stålværk og som sådan sammenvævet med værkets historie. Et udtryk for datidens "bomaskine" og betydeligt mere jævn i udtrykket end selve værket - trods nærheden.
4.C4 Nørregade øst
Det vil være uheldigt med ere større dagligvarebutikker, som stiller store krav til adgangsforhold for lastbiler.
Områdets oprindelige historiske karakter har været præget af købmandsgårde med baggårde og smalle
passager vinkelret på Nørregade. En tilnærmelse til denne struktur kan gøre området mere oplevelsesrigt.
(Kirkegade 3-5 er et mishandlet "Classenhus" som burde restaureres forskriftsmæssigt og føres tilbage til det
oprindelige udseende)
4.C5 Peder Falsters Vej
Kulturhistorisk følsomt område, som tidligere har hørt med til Krudtværket. Eventuelt byggeri skal tage hensyn
til naboskabet til selve Krudtværket, fredskov og værkets arbejder- og funktionærboliger i Allégades nordende.
4.C6 Valseværksgade
Den gamle smedje har eksisteret siden 1700-tallet og rummer værdifulde rester af Classens "stenpille-bygning"
fra 1761-65. Både denne og husnumrene 3-5 er af Nationalmuseet registreret som særligt bevaringsværdige.
Arbejderboligerne udgør et vigtigt kulturhistorisk element i Det Nationale Industriminde Frederiksværk - dette
gælder også den lille, gule beboelsesejendom nr. 7-9 opført 1939 med cirkulære støbejernsvinduer fra DFJ.
Bebyggelsen i området bør i materialevalg og farveholdning respektere det eksisterende (skifertag kan komme
på tale, men ingen sortglaseret tegl).
4.C7 Butiksgrunden
Der skal udvises respekt ved udnyttelsen af dette område til butiksformål. Strandgade er én af Frederiksværks
allerældste gader med ere fredede Classenhuse og adskillige andre bevaringsværdige historiske huse værksteder og beboelse fra byens tidligste industrielle periode. (Industriminde-begrundelsen). Desuden
arbejder Kulturarvskommuneprojektet med Kanalforløbet - herunder hører vel også Strandgade. Udsigt til et
højere nybyggeri nord for Strandgade vil virke forstyrrende.
4.C8 Skjoldborgforbindelsen
Området er tæt forbundet med Krudtværket - og det bør præge æstetikken og fortælleværdien i området. Det
bør medtænkes i den samlede Krudtværksplan - jf. Kulturarvskommuneprojektet.
4.C9 Strandgade
Strandgade udgør et helstøbt kulturmiljø og er den af Frederiksværks gader, der har est bevaringsværdige
huse, der repræsenterer både den protoindustrielle kulturarv og industrialismens kulturarv (jf. Stålsat
Kulturarv side 4). De enkelte huse er generelt velproportionerede og rummer ne detaljer. Classenhusene,
nummer 12 og 20 er fredet, men også nummer 10 er et oprindeligt Classen "typehus", der har været domicil for
Classens kobberstikker Johan Winckler. Strukturen erkendes stadig i huset, og det fortjener en nænsom
restaurering. Generelt i området: faste baldakiner bør søges fjernet med tiden og ingen "velfærdsknaster", som
forplumrer det arkitektoniske udtryk. Derimod bør vi værne om skifertage og støbejernsdetaljer, som fortæller
om den modne industrielle periode. F.eks. nr. 8, nr. 14 og 18 virker truet. Helhedsindtrykket af gaden bør være i
fokus - miljøet er ekstraordinært, meget fortællende men også sårbart!
4.C10 Hermannsgade
Facadelinje langs gaden er ønskelig. Selvom en del af bebyggelsen i gaden p.t. er noget forslummet, bør der
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satses på restaurering frem for nedrivning, som vil medføre en visuel forarmelse af gaden. F.eks. er både nr. 2
og nr. 6 velproportionerede huse fra perioden omkring 1900, hvor byen blev kraftigt udbygget. Disse huse bør
derfor ses i sammenhæng med lignende murmesterhuse i Strandgade, på Strandvejen o.a. nye gader fra den
tid. Ved nybyggeri bør der forlanges sadeltag, og proportionerne bør ikke være for voldsomme. Skure og
baggårde i området er heller ikke uinteressante.
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Bilag B - Bebyggelsesprincipper Hundested Havn

Ramme for 8.B8: I delområde A2 kan der opføres bebyggelse i
maksimalt 7 etager og 22 meters højde.
Ramme for 8.B13: I delområde C må der ikke bebygges i det
skraverede areal.
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Bilag C - Bebyggelsesprincipper Nørregade
Hundested

Rammerne 8.C1, 8.C6 og 8.B11. Området til boligformål mod øst kan også anvendes til centerformål.
Principper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.
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Rammerne 8.C2, 8.C4
Principper for ny bebyggelse og angivelse af byggefelter.
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Rammerne 8.C2 og 8.C4
Principper for etageantal.
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Bilag D - Kort over Auderødlejren
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Kortbilag
Klik på nedenstående links for at se kortbilag til de enkelte afsnit:
3.1 Bymønster:
31_bymoenster_endelig.pdf (334.8 KB)
3.2 Byudvikling:
32_byudvikling_endelig.pdf (366.5 KB)
3.6 Detailhandel:
36_detailhandel_endelig.pdf (317.9 KB)
4.1 Sommerhuse:
41sommerhuse_endelig.pdf (349.6 KB)
4.2 Kolonihaver:
42_kolonihaver_endelig.pdf (305.9 KB)
4.3 Regionale friluftsområder:
43_friluftsformaal_endelig.pdf (378.6 KB)
5.1 Værdifulde landskaber:
51_vaerdifulde_landskaber_endelig.pdf (407.5 KB)
5.2 Kulturarv:
52_kulturarv_endelig.pdf (335.8 KB)
5.3 Geologi:
53_geologi_endelig.pdf (380.4 KB)
5.4.1 Biologi - §3-områder:
541_besk_natur_endelig.pdf (552.9 KB)
5.4.2 Biologi - naturbeskyttelsesinteresser:
542_naturbesk_interesser_endelig.pdf (493.6 KB)
5.6 Skovrejsning:
56_skovrejsning_endelig.pdf (365 KB)
5.7 Jordbrug:
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57_jordbrug_endelig.pdf (372.2 KB)
5.8 Råstoffer:
58_raastof_endelig.pdf (308.9 KB)
5.10 Kystnærhedszonen:
510_kystnaerhedszone_endelig.pdf (485.3 KB)
6.1.1 Tra k:
611_veje_retningslinjer_endelig.pdf (537.5 KB)
6.1.2 Vejstatus:
612_vejstatus_endelig.pdf (398.2 KB)
6.1.3 Stier:
613_stikort_endelig.pdf (485 KB)
6.2 Tekniske anlæg:
62_tekniske_anlaeg_endelig.pdf (370.1 KB)
6.4 Støjbelastede arealer:
64_stoejbelastede_arealer_endelig.pdf (410.2 KB)
7.6 Lavbund:
76_lavbund_endelig.pdf (363.7 KB)

