Gennemgang af indsigelser –Kommuneplan 2013
Sagsbehandler:

Nr.

Navn

1

Henrik Nielsen
Udlejning ApS

2

Forsvarets
Bygnings- og
Etablissementstjeneste
Naturstyrelsen
(som varetager
statens interesser)

3

jkro

Dato:

September
2013

Sagsnr:

2011/0002276

Resumé af
indsigelse/bemærkning
Henrik Nielsen foreslår, at man
koncentrerer erhvervslejemålene
(butikker) til den nordlige del af
Nørregade i Hundested for derved
at skabe et sammenhængende
miljø. Der bliver stadig færre
butikker, og med for stor en
spredning af de tilbageværende,
mister handelsgaden sin
attraktivitet.
Forsvaret meddeler, at de ingen
bemærkninger har til planen.

Administrationens vurdering

Ingen.

Ingen.

Naturstyrelsen har bemærkninger
til en række punkter i planen:
1. Kortene i pdf-filen er ikke
tydelige nok. Da pdf-filen er det
juridiske dokument, ønsker de
tydeligere kort.
2. Der kan kun planlægges for
butikker, der forhandler særligt
pladskrævende varer udenfor
centerstrukturen. Derfor skal
sætningen ” i bymidten eller”
udgå af retningslinje 3.6.24.
3. I retningslinje 5.4.1. m.fl. er det
uklart, om begrebet ”biologiske
værdier” også omfatter
økologiske og potentielle
økologiske forbindelser.

Administrationen har været til et
møde med Naturstyrelsen, hvor
deres bemærkninger er
behandlet. Følgende ændringer
er aftalt med Naturstyrelsen,
hvorefter de ikke vil komme med
indsigelse til kommuneplanen.
1. Der udarbejdes nye pdf-filer
af kortene, som indsættes
bagest i den samlede
kommuneplan-pdf. Der laves
tydelige henvisninger fra
afsnittene. I den digitale
udgave, som borgeren typisk
vil bruge er kortet zoombart.
Men den digitale plan er ikke
gyldig som det juridiske

Følgende ændringer indføres i
kommuneplan 2013 efter aftale med
Naturstyrelsen:
1. Ingen ændringer i planen. Kun
ekstra kortbilag i pdf-filen.
2. Retningslinje 3.6.24 lyder: ”
Butikker til pladskrævende
varegrupper kan placeres i
erhvervsområder, der er udlagt til
formålet og som ligger
hensigtsmæssigt i forhold til
overordnede veje og kollektiv trafik.
Det fremgår af rammerne for de
enkelte områder. Det maksimale
bruttoetageareal for de enkelte
butikker der forhandler særlig
pladskrævende varegrupper fremgår

Henrik Nielsen har en god
pointe. Men der er stadig ret
mange butikker spredt ud over
Nørregade i hvert fald ned til den
tidligere Superbrugsen. Det
vurderes derfor ikke, at der er
behov for at ændre på grænsen
for centerområdet og bymidten
nu.
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Ingen.

Nr.

Navn

Resumé af
indsigelse/bemærkning
4. Der skal fortsat være
”skovrejsning uønsket” på
Melby Overdrev. Desuden skal
den tekstmæssige beskrivelse
af udpegningsgrundlaget være
bedre.
5. I klimatilpasningsafsnittet skal
det klart fremgå, at kommunen
vedtager klimatilpasningsplanen
i form af et forslag til
kommuneplantillæg inden
udgangen af 2013.
6. Naturstyrelsen ønskede at
drøfte baggrunden for
udpegningen af biogasanlæg –
herunder se
baggrundsmaterialet.
7. Energistyrelsen bemærker, at
kravet om, at der ikke må
lokalplanlægges for støjfølsom
anvendelse indenfor 500 meter
af en vindmølle i retningslinje
6.2.7 bør bortfalde, da det er en
særregel, og der skal være
konkrete vurderinger i hvert
enkelt tilfælde.
8. Energistyrelsen bemærker, at
afstandskravet til jernbaner og
veje på 1,7 gange møllens
totalhøjde i retningslinje 6.2.9
og 6.2.10 bør rettes til 1 gange
møllens totalhøjde, der er det
nye generelle afstandskrav.
9. De tre støjzoner, der henvises
til i retningslinje 6.4.8 fremgår
ikke tydeligt af kortet.
10. For støjende fritidsanlæg

Administrationens vurdering
kommuneplandokument.
2. Teksten ” i bymidten eller”
udgår af retningslinje 3.6.24.
Det har i praksis ingen
betydning, da der ikke er
plads til særligt
pladskrævende butikker i
centerområderne.
3. Der indføres en ny
retningslinje 5.4.0, der
angiver, at områder med
biologiske værdier er en
fællesbetegnelse for alle
naturområderne, så det
bliver entydigt.
4. Kortet rettes. Det er en fejl,
at ”skovrejsning uønsket”
ikke er med på kortet.
Redegørelsen er blevet
udbygget.
5. Der indsættes i
redegørelsen, at et
kommuneplantillæg vedtages
inden udgangen af 2013,
hvilket tidsplanen for
klimatilpasningsplanen også
lægger op til.
6. Baggrunden for, at der ikke
er udpeget lokaliteter til
biogasanlæg i Halsnæs
Kommune blev drøftet, og
Naturstyrelsen har set
baggrundsmaterialet for den
beslutning. Der skal ikke
ændres i afsnittet.
7. Kravet om mindst 500 meter
til støjfølsom anvendelse i
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af tabel 3.6.3. Se også kort 3.6.2 .”
3. Retningslinje 5.4.0 lyder: ”I de
følgende retningslinjer er ”områder
med biologiske værdier” en samlet
betegnelse for områder med
naturinteresser, potentielle
naturinteresser, økologiske
forbindelser, potentielle økologiske
forbindelser og Natura2000områder.”
4. På kortet i afsnittet om skovrejsning
er det – som i Kommuneplan 2009 –
igen markeret, at skovrejsning er
uønsket på Melby Overdrev. Den
udbyggede redegørelse er vedlagt
som bilag.
5. I redegørelsen om klimatilpasning
rettes sidste sætning til: ”Byrådet i
Halsnæs Kommune vedtager inden
udgangen af 2013 et forslag til
kommuneplantillæg for
klimatilpasningsplan, som
efterfølges af en
klimatilpasningshandleplan.”
6. Ingen ændringer.
7. Retningslinje 6.2.7 ændres til: ”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.”
8. Retningslinje 6.2.9 og 6.2.10
ændres, så afstandskravet på 1,7

Nr.

4

Navn

Nordsjællands
Landboforening

Resumé af
indsigelse/bemærkning
opereres med tre zoner, selv
om zone B ikke er aktuel i
Halsnæs Kommune. Det er kun
zone A, der vises på kortet. Det
foreslås derfor, at retningslinje
6.4.4 slettes og 6.4.3 og 6.4.5
tilpasses.

Administrationens vurdering

1. Landboforeningen føler
overordnet, at Kommuneplan
2013 ikke indeholder ret mange
visioner, herunder om
erhvervslivet.
2. De mener, at der i
erhvervsafsnittet skal henvises
til jordbrugsafsnittet for så vidt
angår dette erhverv.
3. I retningslinje 4.3.13 ønsker de
tilføjet, at visse kombinerede
frilufts- og erhvervsaktiviteter
kan etableres i overflødiggjorte
landbrugsbygninger.
4. I retningslinje 4.3.16 ønsker de
teksten ændret, så det ikke
virker som om, at gødning og
sprøjtning er en

1. Kommuneplan 2013 er ikke
umiddelbart blevet helt så
visionær som oprindeligt
tænkt, da en række større
deleelementer af forskellige
grunde har måttet afvente
og kommer ind i planen via
tillæg i stedet for. For så vidt
angår erhverv, er visionerne
i stort omfang at finde i
Halsnæs Kommunes
erhvervspolitik.
2. Landbruget har fortsat
betydning for
erhvervsudviklingen i
Halsnæs. Det foreslås derfor,
at der indsættes et afsnit i
kapitlet om erhverv.

retningslinje 6.2.7. udtages.
8. Kravet ændres til 1 gange
møllens totalhøjde i
retningslinjerne 6.2.9 og
6.2.10.
9. Kort er bearbejdet, så
støjzonerne fremgår
tydeligere.
10. Retningslinjerne 6.4.3-6.4.5
rettes, så zone B udgår
efterfølgende er en
forbudszone og en zone uden
forbud.
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gange møllens totalhøjde til
jernbaner og veje ændres til 1,0
gange møllens totalhøjde.
9. Kortet over støjzoner er ændret, så
støjzonerne er blevet tydeligere.
10. Retningslinje 6.4.3 ændres til: ”Der
kan ikke placeres eller udvides
støjende friluftsanlæg i områder,
hvor der er forbud mod støjende
friluftsanlæg.” Retningslinje 6.4.4
udgår. Retningslinje 6.4.5 ændres
til: ”Støjende friluftsanlæg kan
placeres og udvides udenfor de
områder, er er nævnt i retningslinje
6.4.3., når friluftsanlæggene
overholder Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdier for støj
fra friluftsanlæg.” Kort er tilpasset
ændringerne.
1. Ingen.
2. Der indsættes et ny afsnit.
”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 kapitlet
om jordbrug.”
3. I retningslinje 4.3.13 tilføjes
”Visse kombinerede frilufts- og
erhvervsaktiviteter vil ifølge
planloven kunne etableres i
overflødiggjorte
landbrugsbygninger.”
4. Retningslinje 4.3.16 lyder nu:
”Nye golfbaner og andre

Nr.
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Resumé af
indsigelse/bemærkning
forureningsfaktor.
5. I Byrådets mål beskrives blandt
andet at Byrådet vi arbejde for
gode muligheder for oplevelser
og motion i det åbne land.
Landboforeningen gør
opmærksom på konceptet ”spor
i landskabet”.
6. I forbindelse med retningslinje
5.1.7 om nye naturområder og
småbiotoper anbefaler de, at de
nuværende bør sikres pleje
inden nye planlægges.
7. Landboforeningen ønsker en
mere visionær målsætning for
jordbrugets udvikling.
Jordbruget er et
multifunktionelt erhverv, der
kan mere end at producere korn
og kød. De kan producere
biomasse, fødevarer til lokal
afsætning, agroturisme, social
farming med mere.
8. De ønsker et begreb –
deltidsbrug og deltidslandmænd
i stedet for f.eks. hobbybrug,
fritidsbrug med mere.
9. Omtalen af de største brug i
kommunen bør være mindre
konkret.
10. Landboforeningen mener at
landbrugsområder der i dag
drives ekstensivt også er
værdifulde landbrugsområder.
11. Det bør fremgå, at der også kan
være landbrug med store
dyrehold andre steder end de

Administrationens vurdering
3. Det er administrationens
vurdering, at den foreslåede
tilføjelse er udmærket.
4. Uhensigtsmæssig brug af
gødning og sprøjtemidler kan
udgøre en forureningskilde.
Formuleringen ændres.
5. ”Spor i landskabet” er
vandrestier i det åbne land.
Sporene bliver lavet på
baggrund af en frivillig aftale
med lodsejerne, som
etablerer vandrestier på
deres jord. Et spor kan gå
igennem marker, skove,
enge og mange andre
naturtyper. Ordet
”Landskab” skal således
forstås i bred forstand. Se
evt. mere på spor.dk. Der er
i dag et ”spor” ved Torup.
Det foreslås at der tilføjes et
lille afsnit om ”spor i
landskabet.”
6. Administrationen er
opmærksom på
problemstillingen.
7. Administrationen er
opmærksom på, at
landbruget i dag er
multifunktionelt. Dette
fremgår også af redegørelsen
til jordbrugs-kapitlet, men
afsnittet foreslås ændret så
det fremgår endnu
tydeligere.
8. Administrationen foreslår at
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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.
5. I redegørelsen under
Friluftsformål tilføjes ”En
mulighed for at etablere
adgangsmuligheder i det åbne
land er ved etablering af ”spor i
landskabet eller lignende
projekter.”
6. Ingen.
7. Der sættes revideret tekst ind
om multifunktionelle landbrug –
se nedenfor dette skema.
8. Teksten i redegørelsen rettes, så
der alene anvendes begreberne
deltidsbrug og deltidslandmænd.
9. Afsnittet med beskrivelse af de
store brug fjernes.
10. Ingen.
11. Sidste sætning i afsnittet
ændres til ”…. Det betyder, at
det fortsat kræver en konkret
vurdering af en ansøgning efter
den relevante sektorlovgivning,
uanset om en ejendom ligger i
et udpeget område til store
husdyrbrug eller udenfor.”
12. Ingen.
13. Retningslinje 5.7.7. formuleres
således: ”I de geologiske
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Resumé af
indsigelse/bemærkning
udpegede.
12. I retningslinje 5.7.5 bør stå, at
nye vådområder kun
gennemføres som et målrettet
tiltag efter et dokumenteret
behov for at tilbageholde
næringsstoffer.
13. Landboforeningen mener ikke,
at vi i retningslinje 5.7.7 kan
forbyde plantning af juletræer
og energipil i områder med
geologiske interesser.
14. De ønsker, at det fremgår, at
landbruget også kan udvikles
indenfor kystnærhedszonen, der
jo omfatter hovedparten af
kommunen. Herunder skal det
være muligt at opføre nyt
byggeri.
15. Det er vigtigt, at lodsejerne
involveres så tidligt som muligt,
hvis der skal etableres nye
rekreative stier i det åbne land,
så alles interesser kan blive
bedst muligt tilgodeset.
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teksten rettes så så der
alene bruges begreberne
deltidsbrug og
deltidslandmænd.
9. Administrationen foreslår, at
afsnittet om de store brug
fjernes.
10. Meget store dele af
landbrugsarealet i Halsnæs
kommune er udpeget som
særligt værdifulde
landbrugsområde.
Administrationen foreslår, at
der ikke udpeges yderligere
områder.
11. Det er rigtigt at der kan
placeres store husdyrbrug
uden for det område, der er
udpeget, hvis
sektorlovgivningen i øvrigt
kan tillade det. På samme
måde kan der kun etableres
store husdyrbrug i det
udpegede område, hvis
sektorlovgivningen kan
tillade det. Dette foreslås
præciseret i teksten.
12. Det er administrationens
vurdering, at vådområder
kun genoprettes, hvis det er
fornuftigt.
13. Retningslinjen skal mest
forstås som en henstilling om
ikke at udviske de
landskabelige værdier med
beplantning som slører
landskabet. Kommuneplanen
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interesseområder bør
arealanvendelsen, herunder
landbrugsproduktionen, tage
størst mulig hensyn til de
geologiske interesser således, at
de landskabelige strukturer ikke
udviskes”.
14. Ingen.
15. Ingen.
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Resumé af
indsigelse/bemærkning
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kan ikke regulere
afgrødevalg.
14. Kystnærhedszonen er en 3
km bred planlægningszone.
Formålet med zonen er at
friholde Danmarks
enestående kystlandskaber
mod byggeri der ikke har en
tilknytning til kysten. Næsten
hele Halsnæs Kommune er
omfattet af
kystnærhedszonen. Dette
betyder dog ikke at det ikke
er muligt at opføre byggeri,
men der skal tages særlige
hensyn til kystlandskabet.
15. Administrationen er enig i
synspunktet.
5

Ejerne af
Radmersvej 10 i
Hundested

Ejerne af Radmersvej 10 ønsker, at
der udlægges et nyt areal til et nyt
rensningsanlæg, således at det
eksisterende ved Radmersvej kan
flyttes. De føler sig generet af lydog lugtgener fra det eksisterende
anlæg.

En flytning af anlægget vil kun
være fornuftigt, hvis en ny
placering vil være i god afstand
til eksisterende og planlagte
boligområder. Det vil medføre en
placering i Hundested, der både
vil medføre meget dyre
omlægninger af
spildevandsnettet i Hundested
med også store
driftsomkostninger med
pumpning af spildevand op til et
nyt rensningsanlæg, der alt
andet lige vil komme til at ligge
højere end det nuværende.
Administrationen har sendt
brevet til Halsnæs Forsyning, så
de kan medtage det i deres

Ingen

Nr.

6

Navn

Vejdirektoratet

Resumé af
indsigelse/bemærkning
Vejdirektoratet har følgende
bemærkninger til Kommuneplan
2013:
1. Af trafikkortet bør de i omtalte
statslige arealreservationer
også fremgå.
2. Der mangler en retningslinje for
fastlæggelse af det overordnede
vejnet i kommunen, vejnettes
klassificering og
vejbestyrelsesforhold.
Statsvejene fremgår heller ikke
af kortbilaget. Den overordnede
infrastruktur skal fremgå af
kommuneplanen.
3. Vedrørende retningslinje 6.1.4
gør Vejdirektoratet opmærksom
på, at man ingen konkrete
planer har for at udvide
rundkørslen i Kregme.
4. I retningslinje 6.2.10 ønsker
man, at det fremgår, at
afstanden (til en vindmølle)
måles fra yderste vejkant eller
en eventuel byggelinje.
5. Ved skovrejsning gør man
opmærksom på, at skovrejsning
indenfor et byggelinjepålagt
areal kræver særlig tilladelse
fra Vejloven.
6. Vejdirektoratet gør opmærksom
på, at der ikke må skiltes i det
åbne land jævnfør
Naturbeskyttelseslovens § 21.

Administrationens vurdering
fremtidige overvejelser.
Administrationen har følgende
bemærkninger:
1. Kortet bliver tilrettet, så det
bliver tydeligere, at det viser
arealreservationerne.
2. Der indføres et afsnit i
redegørelsens tekst om veje
samt en rettelse af
retningslinje 6.1.6. Det
suppleres med kort.
3. Det er taget til efterretning.
Men Halsnæs Kommune har
stadig en langsigtet interesse
i at forbedre rundkørslen i
Kregme.
4. Teksten i retningslinje 6.2.10
suppleres.
5. Det er taget til efterretning,
men vil ikke blive skrevet ind
i en retningslinje, da der ikke
er udlagt
skovrejsningsområder i
nærheden af statsvejene.
6. Forbuddet mod skiltning i det
åbne land beskrives i
redegørelsen til afsnittet om
værdifulde landskaber.
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Følgende ændringer foreslås:
1. Kort er rettet i signaturforklaring.
2. Tekst i redegørelsen: ”Vejnettet har
følgende tilhørsforhold:
To statslige veje, rute 16 fra
kommunegrænsen til Hillerød til
Fjordgade 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 vejbestyrelse og myndighed.
Et kommunalt vejnet, som består af
de øvrige gennemfartsveje,
fordelingsveje og primære lokalveje.
Halsnæs Kommune er vejbestyrelse
og myndighed.
Private veje, som er offentlige
lokalveje og veje til enkelte private
ejendomme. Halsnæs Kommune er
myndighed.”
Tilføjelse sidst i retningslinje 6.1.6: ”
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.”
3. Teksten i retningslinje 6.2.10
ændres til: ” Vindmøller må ikke
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Rasmus Fugmann
Stærevej 22
4040 Jyllinge

Rasmus Fugmann ejer ejendommen
Ølsted Stationsvej 2, hvor han
ønsker at opføre et byggeri. Han
ønsker en højere
bebyggelsesprocent end de 50, der
er i centerområdet i Ølsted –
nemlig 60% Han fremfører, at
bebyggelsesprocenten er højere på
de to naboejendomme.

En udregning af
bebyggelsesprocenten på de to
naboejendomme giver 80%
henholdsvis 39%. Så det er kun
den ene, der er over de tilladte
50%. Denne ejendom er opført i
1900, før
bebyggelsesprocentbegrebet var
indført.
Det er administrationens
vurdering, at en
bebyggelsesprocent på
centerområdet i Ølsted er
tilstrækkelig for langt den
overvejende del af
ejendommene i zonen. Samtidig
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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
sigtelinje, hvis det vurderes at
kunne fjerne trafikanternes
opmærksomhed fra vejen og dens
forløb. Afstanden måles fra yderste
kant af vejarealet eller en eventuel
vejbyggelinje til yderkant
mølletårn.”
4. Ingen ændringer.
5. Der indføjes et nyt afsnit sidst i
redegørelsens afsnit om veje: ” 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.”
Ingen.

Nr.

8
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Rettelse

Resumé af
indsigelse/bemærkning

I bilaget med bevaringsværdige
bygninger mangler Hans Futtrups
Sti 1, 2, 4 og 6.

Administrationens vurdering
skal bebyggelsen heller ikke
blive for tæt, for ikke at
ødelægge Ølsteds karakter af
landsby, som stadig er til stede.
De tilføjes.
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Bilaget kompletters.

Rettet tekst om multifunktionelle landbrug – punkt 7 under indsigelse 4.
”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
lokalafsætning, 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 flere 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.”
Øvrige smårettelser:
Der er gennemført en række mindre ændringer og rettelser i Kommuneplan 2013 i forbindelse med den endelige vedtagelse. Hovedparten
af disse er opdatering af henvisninger til andre planer samt enkelte stave- og sætningsfejl. De øvrige vil blive nævnt herunder.
I retningslinje 5.2.3 indføjes ”i landzone” efter kulturmiljøer i første sætning, da den ikke gælder i byzone. I retningslinje 5.2.4 er der
indføjet ”i både by- og landzone”, da den gælder i begge zoner.
Redegørelse veje er tilføjet:
”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).”
Retningslinje 6.1.4 Sidst i retningslinjen er tilføjet: ”Vejdirektoratet har ikke pt. konkrete planer herfor.”

