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Indledning

Denne rapport indeholder en redegørelse for ændringer i forslag til 
Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune. Forslaget er en delvis revision
af Kommuneplan 2013-25. 

Rapportens første afsnit indeholder en gennemgang af processen for 
ændringer - hvilke ændringer, der er inkluderet i forslaget og hvilke, der 
indarbejdes efterfølgende. 

Efterfølgende afsnit er en kronologisk gennemgang af ændringer i henholdsvis
kommuneplanens hovedstruktur, retningslinjeafsnit, rammeafsnit og tekniske 
og generelle ændringer. 

I rapportens sidste afsnit er en skematisk oversigt over ændringer. 

Forslag til Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune er godkendt til 
offentlig fremlæggelse af Byrådet xx.xx.2017 og forventes endelig vedtaget af
Byrådet inden udgangen af 2017. 
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Forslag til Kommune-
plan 2017-29 i forhold 
til Fingerplan 2017

Kommuneplan 2017-29 for Gribskov Kommune er udarbejdet i 
overensstemmelse med Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstads-
områdets planlægning, den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi samt en 
række andre statslige og regionale planer, og understøtter dermed de 
statslige interesser og visioner for den regionale udvikling.

Planen medfører ikke væsentlige konsekvenser for nabokommuner.

I dette afsnit redegøres kort for Kommuneplan 2017-29 sammenhæng med 
Fingerplan 2017.

Fingererplan 2017

Kommuneplan 2017-29 er udarbejdet i overensstemmelse med Fingerplan 
2017. 

I Fingerplan 2017 er Gribskov Kommune en del af det øvrige hovedstads-
område. For det øvrige hovedstadsområde gælder, at kommunen kan 
udlægge arealer til fremtidig byzone, når byudviklingen er af lokal karakter og
sker i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af mindre 
bysamfund. Kommuneplan 2017-29 er i tråd med Fingerplanens 
hovedstruktur, idet 
Kommuneplanen ikke muliggør byudvikling og byomdannelse af regional 
betydning. I overensstemmelse med aftale med Erhvervsstyrelsen fastlægges 
rammer for fremtidige byområder syd for kommunecentrene Gilleleje og 
Græsted samt et mindre område nord for Helsinge.   

I følge Fingerplanen skal byudviklingen i det øvrige hovedstadsområde 
fastlægges rækkefølge. Rækkefølge for byudviklingen i den enkelte plandi-
strikter kan ses under afsnittet 1.1 Byområder.

Fingerplan 2017 giver mulighed for at overføre tre sommerhusområder ved 
Gilleleje til byzone. Denne mulighed vil Gribskov Kommune arbejde videre 
med som et tillæg til Kommuneplan 2017-29.  

Forslag til Kommuneplan 2017-29 indeholder kun mindre ændringer, der ikke 
har væsentlige trafikale eller miljømæssige konsekvenser.
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Om proces for 
ændringer i 
Kommuneplan 2017-29

Byrådet igangsatte 20.06.2016 revision af kommuneplanen i forbindelse med 
vedtagelse af Udviklingsstrategi 2016. Det blev besluttet at kommuneplanen 
udarbejdes som en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013-25, 
og at forslag til ny kommuneplan skulle vedtages senest ved udgangen af 
2017. 

Samtidig med at arbejdet med revision af kommunenplanen gik i gang, kom 
der udspil til ændringer i Planloven. Ny planlov trådte i kraft i juni 2017. 
Ændringer i planloven har resulteret i en række nye muligheder, blandt andet 
udpegning af udviklingsområder og omdannelseslandsbyer. I forlængelse af 
ændringer i planloven er udsendt en række nye bekendtgørelser og vejled-
ninger. Ud over ændringer i planloven er der i juni 2017 vedtaget Fingerplan 
2017. 

På baggrund af ændringer i planloven besluttede Økonomiudvalget 
15.05.2017 reviderede principper og procesplan for udarbejdelse af 
kommuneplanen. Forslag til Kommuneplan 2017-29 indeholder et lavere antal
emner end oprindelig besluttet af Byrådet. Nogle emner laves efterfølgende 
som tillæg til kommuneplanen og andre emner vurderes at blive inkluderet i 
senere kommuneplanrevision. 

2017 2018 2019/2020
Kommuneplanrevision
2017

          
          ______________ 

Tillæg til Kommuneplan 
2017

            
                        _________ _ _ _ _

Ny Kommuneplanstrategi
med efterfølgende 
kommuneplanrevision

                                      
                                            ________________________________

Emner, der forventes at blive udarbejdet som tillæg er blandt andet Grønt 
Danmarkskort og udpegning af Udviklingsområder, Omdannelseslandsbyer, 
Kulturhistoriske bevaringsværdier, ændringer af Friluftsområder og 
Friluftsanlæg samt overførsel af sommerhusområder til byzone. 
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Tilpasning af valg af emner til revision

En del af de emner det Udviklingsstrategien i 2016 blev besluttet at revidere, 
er udsat til at blive indarbejdet som efterfølgende tillæg. Andre er besluttet at
blive indarbejdet i senere kommuneplanrevision. De emner, der ændres i 
Kommuneplan 2017-29 er valgt ud fra følgende prioritering: 

• Emner, hvor der er et aktuelt behov for ændringer eller ny planlovs- 
eller Fingerplanændringer, der umiddelbart kan inkluderes i 
Kommuneplan 2017-29, inden for tidsfrist af at planen kan vedtages 
inden udgangen af 2017.  

• Emner, der enten er afhængig af kommende Planlovs vejledninger eller
landsplandirektiver og/eller forudsætter et større forarbejde, og som 
derfor vurderes ikke at kunne nå at komme med i revisionen i 2017. 
Disse vil blive udarbejdet som tillæg til kommuneplanen i den 
kommende planperiode eller som del af senere kommuneplanrevision. 

Nedenstående skema viser en oversigt over de emner, der er indarbejdet i 
forslag til Kommuneplan 2017-29:

Hovedstruktur
Bystruktur
Infrastruktur
Grøn og blå struktur

Retningslinjer 
1.1 Byområder
1.2 Boliger
1.4 Detailhandel
1.5 Offentlige formål
1.6 Landsbyer
2.2 Landskab
2.6 Klimatilpasning
2.7 Kystområdet
3.4 Støjende friluftsanlæg
4.1 Veje 

Rammer
1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord
2.B.23 Gilleleje Syd 3 
2.B.24 Boligområde Munkerup Vest
3.B.11 Græsted Syd 2
1.BB.01 Blandet byområde i Helsinge bymidte
2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje bymidte
2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej
1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte
2.C.01 Centerområde i Gilleleje bymidte
8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke
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Rammeområder for boliger eller erhverv, der 
giver mulighed for butik
Boligområder
- der giver mulighed for dobbelthuse
- præcisering af bopælspligt
Rammer for landsbyer

Kommende ændringer i kommuneplanen
De emner, der i første omgang var besluttet at indarbejde i forslag til 
Kommuneplan 2017, men som først udarbejdes efterfølgende er: 

• Planlægning for produktionserhverv. Erhvervsstyrelsen udsender i 
efteråret 2017 vejledning for planlægning for produktionserhverv. Ny 
planlov har særligt fokus på at understøtte vækst og at beskytte 
erhvervslivet. Når vejledningen er vedtaget kan arbejdet med 
planlægning for produktionserhverv igangsættes. 

• Muligheden for at overføre sommerhusområder til byzone: Overførsel 
af sommerhuse til byzone kræver blandt andet afstemning blandt 
grundejerne og denne vil blive afholdt i foråret 2018.

• Omdannelseslandsbyer: ny mulighed i planloven. Kræver beslutning i 
planstrategi og afventer udarbejdelse af ny planstrategi i Gribskov 
Kommune. 

• Grønt Danmarkskort og Udviklingsområder: ny mulighed i planloven. 
Kræver beslutning i planstrategi og afventer udarbejdelse af ny 
planstrategi i Gribskov Kommune. 

• Kulturhistoriske bevaringsværdier: udarbejdes som samlet tema i 
efterfølgende tillæg til kommuneplanen.

• Kystområdet: tværkommunalt arbejde med zonering af kysten vil 
resultere i revideret administrationsgrundlag. Når arbejdet er færdigt 
indarbejdes det i kommuneplanen. 

• Skovrejsning: Tilpasning af skovrejsningsområder må ske på et mere 
udførligt vurderingsgrundlag end der i dag er til rådighed og vil derfor i
stedet for ske i forbindelse med udarbejdelse af Grønt Danmarkskort. 

• Parkering: det er vurderet at der ikke er aktuelle behov for ændringer. 
• Antennemaster: tværkommunalt arbejde med bestemmelser for 

placering af antennemaster vil resultere i revideret administrations-
grundlag. Når arbejdet er færdigt indarbejdes det i kommuneplanen. 
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Redegørelse for 
ændringer

Dette afsnit indeholder en kronologisk gennemgang af de emner, der ændres i
kommuneplanen. Gennemgangen er en opsummering af hvilke ændringer, der
er lavet, samt uddybning af baggrunden for at lave ændringen. De konkrete 
ændringer fremgår af Bilag 2: Ændringer i kommuneplanen.
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Ændringer i Hovedstrukturen

Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for kommunens udvikling og 
arealanvendelse.

I kommuneplanens hovedstruktur er tre emner: Bystruktur, Blå og grøn 
struktur og Infrastruktur. Der er lavet tilpasning i emnerne Bystruktur og Blå 
og grøn struktur, som nævnt nedenfor. 

Bystruktur
Der er ikke at lavet væsentlige ændringer i Hovedstrukturafsnittet om 
kommunens Bystruktur. Eneste ændringer er, at afsnittet er konsekvensrettet
på baggrund af ændringer i afgrænsning af kommunens landsbyer og 
retningslinjeafsnit 1.6 Landsbyer. Ændringen består i, at det nu kun er de 
landsbyer, der er udarbejdet rammebestemmelser for, der er udpeget som 
landsbyer. Øvrige landsbyer benævnes 'Mindre bebyggelser'. Ændringen er en
præcisering af det administrationsgrundlag man vurderer landsbyer ud fra, 
hvor landsbyer, der er udarbejdet rammeområder for også bliver vurderet 
efter kommuneplanen, hvor de øvrige landsbyer/mindre bebyggelser alene 
bliver vurderet efter landzonebestemmelser. Det er derfor ikke en ændring i 
adminstrationsgrundlaget, men en præcisering af hvordan man skelner 
mellem typer af mindre byer. Læs mere i afsnittet om ændringer i 
retningslinje 1.6 Landsbyer. 

Der er ikke lavet yderligere ændringer i afsnittet.

Blå og grøn strukur
I afsnittet om Blå og grøn struktur er der tilføjet visionen fra projektet På 
forkant, om at knyttet kysten sammen med baglandet ved at lave nogle 
forbindelser fra de grønne kiler langs kysten ind mod baglandet. Visionen 
understøtter kommunens fortsatte turismeudvikling og er med til at 
sammentænke kommunens stedbundne natur- og kulturkvaliteter med 
muligheder for aktiv brug, branding og erhvervsudvikling. Visionen og 
arbejdet fra På forkant vil lægge til grund for det senere kommuneplantillæg 
med Grønt Danmarkskort. Rapporten vedlægges kommuneplanen som 
baggrundsinformation. 

Infrastruktur
I retningslinjeafsnit 4.1 Veje er indtegnet ny mulig forløb for vej mellem 
Græsted og Gilleleje. Kortet for Hovedstrukturafsnittet om Infrastruktur er 
konsekvensrettet, så begge vejforløb indgår. Endelig vejforløb forventes først 
fastlagt i 2018.
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Ændringer i retningslinjer 

I henhold til Planlovens §11a skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for
en række emner, herunder retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner 
og sommerhusområder samt retningslinjer for beliggenheden af arealer
til forskellige byformål inden for byzonen. Kommuneplanerne skal desuden 
indeholde retningslinjer for eksempelvis beliggenheden af arealer til fritids-
formål, skovrejsning, infrastrukturanlæg og tekniske anlæg. Kommuneplanen 
skal endvidere varetage de jordbrugsmæssige interesser og naturbeskyt-
telsesinteresserne og sikre lavbundsarealer, kulturhistoriske, landskabelige og
geologiske bevaringsværdier. Endelig skal kommuneplanerne indeholde 
retningslinjer for anvendelsen af kystnærhedszonen og anvendelsen af 
vandløb, søer og kystvande.

Ændringerne i retningslinjer er af meget forskellige karakter. Nogle emner er 
tilrettet på baggrund af mindre tilpasninger. Andre emner er ændret mere 
væsentligt, enten på baggrund af ny lovgivning eller tidligere politiske beslut-
ninger om at arbejde med med temaet.  

Dette afsnit indeholder en gennemgang af hvilke retningslinjer, der ændres i 
Kommuneplan 2017-29. 

1.1 Byområder 
Temaet om byområder indeholder en oversigt over de områder i kommunen, 
hvor der kan udlægges nye byområder. 

Principperne for placering af byudviklingsarealer, samt rækkefølgeplanen for 
udvikling fastholdes, idet der primært udpeges byudviklingsarealer omkring 
de tre kommunecentre Helsinge, Græsted og Gilleleje. Omkring enkelte af 
lokalcentrene udpeges der arealer for at sikre et varieret boligudbud og 
understøtte serviceniveauet. Rækkefølgeplanen understøtter på den måde 
skoledistrikterne. 

Rækkefølgen er fastlagt med henblik på at skabe gode rammer for en 
balanceret befolknings- og erhvervsudvikling og sammensætning, så der 
samtidig sikres et godt grundlag for at kunne fastholde det nuværende 
serviceniveau mht. service og infrastruktur og sikre en optimal udnyttelse af 
offentlige og private investeringer i denne service. 

Rækkefølgeplanen tager udgangspunkt i at skabe nødvendig byudvikling 
inden for de enkelte plandistrikter. 

Der er ikke ændret i det samlede areal eller udpegning af arealer.  
Afgrænsningen af byudviklingsområde ved erhvervsområdet Stæremosen i 
det vestlige Gilleleje er dog flyttet, idet afgrænsning af erhvervsområdet er 
ændret. 

I Fingerplan 2013 Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning 
indgik to perspektivarealer. Perspektivarealer er byudviklingsarealer, der kan 
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indarbejdes i kommuneplanen, efter planperioden (de var indskrevet i 2009 
og havde derfor et perspektiv på 2021). I forbindelse med revision af 
Fingerplan 2017 er det besluttet, af Erhvervsstyrelsen og tiltrådt af Byrådet, 
at perspektivarealerne indskrives i kommuneplanen i stedet for at være i 
Fingerplanen. Der er tale om byudviklingsarealer i henholdsvis Græsted og 
Gilleleje, der er indarbejdet i kommunenplanen, stadig med angivelse af at 
kunne realiseres efter 2021. 

1.2 Boligområder
I afsnittet er tilføjet, at der i Gribskov Kommune er bopælspligt i helårshuse i 
byzone. 

1.4 Detailhandel
Afnittet er konsekvensrettet i forhold til ændringer i ny planlov.

Folketinget vedtog i juni 2017 ny Planlov, der åbner for en række ændringer i 
detailhandelsplanlægning. 

Med den nye Planlov skal en række hensyn afvejes overfor hinanden. 
Det drejer sig om at: 

• Fremme velfungerende markeder og en effektiv butiksstruktur. Det er 
nyt og betyder i praksis, at der kan planlægges for flere områder med 
store butikker 

• Fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i 
de enkelte bydele i de større byer

• Sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgænge-
lighed for alle trafikarter, så transportafstandene i forbindelse med ind-
køb er begrænsede.

Det er op til Gribskov Kommune at afveje disse hensyn i den konkrete plan-
lægning. I den nye planlov er der er i øvrigt foretaget følgende justeringer: 

• Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i bymidter og by-
delscentre er i loven forhøjet fra 3.500 m² til 5.000 m². 

• Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i lokalcentre og som
enkeltstående butikker er i loven forhøjet fra 1.000 m² ekskl. op til 
200 m² personalefaciliteter til 1.200 m² inkl. personalefaciliteter. 

• Størrelsesbegrænsningen på 2.000 m² for udvalgsvarebutikker i by-
midter, bydelscentre og aflastningsområder er ophævet, uanset by-
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størrelse. I lokalcentre er størrelses-begrænsningen nu 3.000 m² som 
følge af den nye maksimalt mulige arealramme på 3.000 m². 

• Der er givet mulighed for udvidelse af eksisterende aflastningsområder
og for at udlægge nye aflastningsområder.

• Størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i aflastningsområder 
er forhøjet fra 3.500 m² til 3.900 m² ekskl. op til 200 m² personale-
faciliteter. 

• Udlægning af arealer til aflastningsområder forudsætter bl.a. et til-
strækkeligt kundegrundlag. 

• Kravet om brug af den statistiske metode til fastlæggelse af bymidter 
og bydelscentre med arealrammer på over 5.000 m² er ophævet. 
Kommunerne har nu metodefrihed i forhold til, hvordan bymidter af-
grænses, dog under hensyntagen til at sikre et varieret og koncentre-
ret butiksudbud, samt at sikre at bymidterne udvikles indefra og ud 
som en sammenhængende bymidte.

Den nye Planlov giver altså mulighed for markant større butikker i Helsinge, 
Gilleleje og Græsted bymidter og lidt større butikker i lokalcentre samt som 
enkeltstående butikker. For dagligvarebutikker kan de maksimalt tilladte bu-
tiksstørrelser forhøjes, og for udvalgsvarebutikker fjernes den maksimalt til-
ladte butiksstørrelse helt. Planforslaget indeholder oplæg til øgede butiksstør-
relser. Størrelserne varierer og er fastsat med udgangspunkt i de konkrete 
byområder, så der fortsat søges en indpasning til de konkrete bysamfund.

Desuden åbnes med den nye Planlov op for at der i byer som Helsinge kan 
udlægges et aflastningsområde, forudsat at der bl.a. er et tilstrækkeligt kun-
degrundlag. Formålet med et aflastningsområde er bl.a. at aflaste bymidten 
ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – 
eksempelvis store udvalgsvarebutikker. Udpegning af aflastningsområder skal
ske gennem et landsplandirektiv, før det kan indarbejdes i kommuneplanen. 
Det kan derfor først ske i forbindelse med et senere kommuneplantillæg eller 
en kommuneplanrevision.

Erhvervsstyrelsen har indkaldt forslag til revision af landsplandirektiv for de-
tailhandel i hovedstadsområdet. Kommunerne i hovedstadsområdet har, frem 
til 15. oktober 2017, mulighed for at indmelde forslag til ændringer i center-
strukturen hvad angår bymidter og aflastningsområder. Dette behandles som 
særskilt dagsordenspunkt på Plan og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets 
møder d. 28.8.2017, samt på Byrådets møde d. 4.9.2017
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I planperioden har byrådet i 2016 vedtaget Strategisk Plan Gilleleje, som med
baggrund i bl.a. analyser for detailhandel har fastlagt en ny afgrænsning for 
centerområdet i Gilleleje. Den nye afgrænsning fremgår i planforslaget.

COWI har med fokus på Helsinge som den primære handelsby udarbejdet en 
detailhandelsanalyse i 2017 for Helsinge med anbefalinger til detailhandels-
strukturen for Helsinge. Flere af anbefalingerne er indarbejdet i planforslaget.

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens arbejde med revision af landsplandirek-
tiv for detailhandel i hovedstadsområdet i 2017, har ICP for Erhvervsstyrelsen
lavet opgørelser over antal butikker, butiksarealer samt omsætning og han-
delsbalance for Helsinge, Gilleleje og Græsted bymidter, set som udvikling fra 
1998 til 2016.

COWIs og ICPs opgørelser viser, at der er tilstrækkelig restrummelighed i de 
gældende udlæg i kommuneplanen. De samlede rammer for bruttoetageareal 
for butiksformål fastholdes og videreføres derfor i Kommuneplan 2017. 

Med planlovens nye muligheder øgede butiksstørrelser øges butiksstørrelser 
som angivet i den skematiske oversigt over rammeområderne, herved frem-
mes mulighed for konkurrence og et varieret butiksudbud i kommunen. Bu-
tiksstørrelserne er dog fortsat fastsat så de volumenmæssigt kan indpasses i 
de eksisterende bymiljøer.

1.5 Offentlige formål
Der har hidtil været afsnit om, at det for kommunale bygninger skal arbejdes 
med totaløkonomisk analyse i forbindelse med anlæggelse og drift. Dette er 
ikke et emne kommuneplanen regulerer og det indgår i Ejendomsstrategien, 
der er udarbejdet efter sidste kommuneplanrevision, og fjernes derfor fra 
kommuneplanen. 

1.6 Landsbyer
Der er ændret på afgrænsningen af kommunens landsbyer. Derudover er 
definitionen på landsbyer konkretiseret idet der nu skelnes mellem landsbyer 
og mindre bebyggelser. Landsbyer er de landsbyer, der er udarbejdet 
rammebestemmelser for og hvor det er muligt at opføre boliger, som 
huludfyldning i husrækken eller som ændret anvendelse af eksisterende 
bygning. De landsbyer, der ikke er udarbejdet rammer for kaldes fremadrettet
mindre bebyggelser. Disse administreres alene efter landzonebestemmelser, 
som en del af det åbne land.  

Enkelte områder, der tidligere var udpeget som landsbyer er ikke længere 
betegnet som værende landsby. Det drejer sig om Tisvildeleje og Rågeleje, 
der i stedet betegnes som fiskerlejer. Denne betegnelse indgår dog ikke i 
kommuneplanrevisionern, men forventes at blive inkluderet i efterfølgende 
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tematillæg til kommuneplanen om Kulturhistoriske bevaringsværdier. 
Derudover er de tidligere udpegede landsbyer Villingebæk og Hesselbjerg ikke
længere betegnet som værende landsbyer. Begge steder er der gældende 
rammebestemmelser for boligområder og udpegning som landsby havde ikke 
nogen egentlig administrativ betydning. 

Der er i ændringer på definitioner på landsbyer ikke tale om en egentlig 
ændring i administrationsgrundlaget, da sager vil blive vurderet på samme 
måde som hidtil. Administrationsgrundlaget er blot præciseret. 

Landsbyernes afgrænsning er også præciseret. Selvom en landsbys 
afgrænsning er større end tidligere, ændrer det ikke på at boliger fortsat kun 
kan opføres som huludfyldning i husrækken eller som ændret anvendelse af 
eksisterende bygning. 

2.2 Landskab 
Landskabsanalysen er en uddybet og de landskabelige værdier er beskrevet 
på baggrund af en landskabskarakteranalyse. Analysen ændrer ikke på de 
hidtidige afgræsning af bevaringsværdige landskaber. En uddybet beskrivelse 
af de enkelte landskabskarakterområder vil indgå som bilag til retningslinje 
2.2 Landskab. 

2.6 Klimatilpasning 
Der er i retningslinje om klimatilpasning foretaget små justeringer, samt 
tilføjet en indsatsplan, der følger op på udpegningerne i klimatilpasnings-
planen fra 2013.

2.7 Kystområdet
I afnittet er 'turistpolitiske overvejelser' fra Turismestrategi 2016 indarbejdet. 

Vision for kysten fra projektet På forkant indarbejdes sammen med 
resultaterne fra arbejdet med zonering af kysten efterfølgende som tillæg til 
kommuneplanen.

3.4 Støjende friluftsanlæg 
I Gribskov Kommune er udpeget store områder, der skal friholdes for 
støjende friluftsanlæg. I afsnittet er lavet en mindre ændring, der gør admini-
strationsgrundlaget mere fleksibelt, idet der er tilføjet at støjende 
friluftsanlæg som hovedregel ikke kan placeres i disse områder.  

Der er lavet en mindre ændring i afgrænsningen af området, idet et areal 
nord for Helsinge tages ud af udpegningen på baggrund af aktuel sag ved 
Valbyvej, hvor der er ønske om at lave friluftsanlæg.  
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4.1 Veje 
Byrådet traf den 03.04.2017 beslutning om at genoptage projektet med 
etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Den 22.05.2017 traf Byrådet
ligeledes beslutning om at anlægget må antages at kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet (VVM-pligt) og at udarbejdelse af VVM-redegørelse 
igangsættes. 

Ejerne af matrikler beliggende inden for og omkring den kommende linieføring
er orienteret om Byrådets beslutning og om den kommende proces. 

Overordnet plan for projekt:

Igangsætning af VVM-redegørelse 23.05.2017
Idéfase (scoping) maj-juni 2017
Udarbejdelse af VVM-redegørelse maj 2017-januar 2018
Høringsmøde februar 2018
Beslutning om linieføring Ålekistevej-
Parkvej

marts 2018

Udbud af projektering august 2017-marts 2018
Projektering april 2018-oktober 2018
Ekspropriation inkl. informa-
tionsmøde

september 2018-april 2019

Udbud af anlægsarbejde oktober 2018-april 2019
Anlægsarbejde april 2019-marts 2021
Indvielse april 2021

I kommuneplanen indtegnes de to alternative stræk, der arbejdes videre med.
Derudover indgår det vejstræk, der er indarbejdet i Fingerplan 17. Dette 
forventes tilpasset på baggrund af realisering af projektet, men skal vises i 
kommuneplanen, da det er det gældende udpegningsgrundlag i Fingerplanen. 

Ændringer i rammeområder  

Efter planlovens § 11, stk. 2, nr. 3, skal kommuneplanen indeholde rammer 
for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.  
Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der ikke er opstillet 
kommuneplanrammer for. Rammer skal fastsættes for alle de områder, hvor 
der forventes gennemført lokalplaner. Der er ikke pligt til at fastsætte rammer
for hele kommunens område. Rammerne giver offentligheden mulighed for at 
vurdere, hvordan kommuneplanen gennem lokalplanlægningen vil påvirke 
bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte områder. 

Der er forskel på omfanget af de ændringer, der er lavet i rammeområder. I 
nogle rammeområder sker der konsekvensændringer af emner, såsom i 
landsbyer, hvor afgrænsningen er ændret. I andre rammer er det konkrete 
ændringer, der sker på baggrund af konkrete sager. 
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Tilpasning af butiksstørrelser
I en række rammeområder for centerområder og for erhvervsområder er 
størrelsen for tilladte butikker ændret. 
Centerområder
Alle rammeområder for centerområder, 'C'-rammer, tilrettes i forslaget til 
Kommuneplan 2017-2029, således at maks. butiksstørrelser passer til det 
som fastsættes med retningslinjerne for detailhandel. 
Dette påvirker rammerne:

1.C.02 Lokalcenter ved Bymosevej i Helsinge
1.C.03 Etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge
1.C.04 Centerområde ved Vestergade og Skolegade, Helsinge
1.C.05 Lokalcenter Helsinge - Tofte
1.C.06 Centerområde i Helsinge bymidte
2.C.01 Centerområde i Gilleleje bymidte
2.C.03 For centerområde Remisen ved Gilleleje Station
2.C.04 Et område til centerformål i Gilleleje
2.C.05 Lokalcenter ved Bonderupvej/Parkvej i Gilleleje
3.C.01 Centerområde i Græsted
3.C.02 Centerområde ved Nygade i Græsted
3.C.03 Centerområde ved Centervejen i Græsted
5.C.01 Centerområde i Smidstrup
5.C.02 Centerområde i Blistrup
6.C.02 Centerområde i Dronningmølle
6.C.03 Centerområde i Esrum
6.C.04 Centerområde i Dronningmølle
6.C.05 Centerområde i Esbønderup
7.C.01 Centerområde i Ramløse
8.C.01 Centerområde i Tisvilde
8.C.02 Centerområde i Vejby
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Erhvervsområder
For erhvervsområder, 'E'-rammer, hvor der er mulighed for etablering af bu-
tikker til pladskrævende varer, vil disse rammer ligeledes blive tilrettet i for-
slaget til Kommuneplan 2017-2029, således at maks. butiksstørrelser passer 
til det som fastsættes med retningslinjerne for detailhandel.

Hvilket ændre i rammerne:

2.E.02 Stæremosen i Gilleleje
3.E.01 Mestervangen i Græsted
3.E.04 Ved Græsted Station
1.E.02 Erhvervsområdet Tofte
1.E.03 Erhvervsområdet Tofte
1.E.01 Rundinsvej i Helsinge
8.E.01 Erhvervsområde i Vejby

Redegørelse for ændringer i forslag til Kommuneplan 2017-29 – PMU 28.08.2017 18



Ændring i afgrænsnign af bymidten i Helsinge 

Rammerne for detailhandelsplanlægningen i Helsinge tager blandt andet ud-
gangspunkt i ”Analyse af detailhandlen i Helsinge’, udarbejdet af COWI i 
2017. 

Analysen viser blandt andet, at der er potentiale for at tiltrække en række 
store udvalgsvarebutikker til Helsinge. Store udvalgsvarebutikker med bolig-, 
have- og fritidsudstyr samt bad- og køkkenbutikker, som bl.a. henvender sig 
til de mange sommerhusgæster, vurderes at udgøre et godt supplement til 
den eksisterende udvalgsvarehandel. 

I Helsinge ses muligheden for et område til større udvalgsvare ved gymnasiet,
hvilket kan styrke handelslivet i bymidten, ved at give rum til nogle af de bu-
tikker COWI påpeger som fraværende i Helsinge, særligt større udvalgsvarte-
butikker..

I centerafgrænsningen for Helsinge bymidte foreslås følgende justeringer:

Det gældende rammeområde 1.C.06 Centerområde i Helsinge bymidte, deles 
op i to rammer, med følgende nye rammebetegnelser 1.BB.01 og 1.C.01. 

Redegørelse for ændringer i forslag til Kommuneplan 2017-29 – PMU 28.08.2017 19



1.BB.01 dækker blandt andet området omkring Tinghuset og NAG.  Den re-
sterende del af tidligere 1.C.06 bibeholdes som 1.C.01 og afgrænses af cen-
terringen mod nord og vest og mod syd af Kvickly. 

Bymidteafgrænsningen justeres så 1.C.01 afgrænses mod øst ved gymnasiet. 
Derved udlægges gymnasiet og det resterende østlige areal fra 1.C.06 som 
del af ovennævnte nye ramme 1.BB.01. 

Ny centerafgrænsning 1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte

Centerafgrænsningen for Helsinge Bymidte afgrænses som vist på kortet ne-
denfor med mulighed for et mindre område til større udvalgsvarebutikker 
(600 – 5.000 m2) indenfor den røde markering på kortet.

Delområdet til større udvalgsvarebutikker bør have en minimumsbutiksstør-
relse på 600 m2 for ikke at konkurrere med centergaden (Østergade). På den 
måde kan butikker der har brug for lidt mere plads, end hvad der er muligt 
omkring Østergade, stadig få en placering i Helsinge der spiller sammen med 
centergaden. Dette område er derfor udelukkende til større udvalgsvarebutik-
ker, da de fleste butikker skal koncentreres centralt i Helsinge bymidte om-
kring Østergade.

En stram bymidteafgrænsning bidrager til at skabe en koncentreret bymidte, 
hvor mange funktioner ligger tæt sammen, hvilket styrker kundeflowet og by-
livet. Derved skabes både for kunder og butiksdrivende en mere attraktiv by-
midte. Den skærpede centerafgrænsning øger fokus på at fortætte Helsinge 
bymidte, så handlen ikke spredes over for stort et areal. Dette medvirker til at
centerområdet ikke virker tomt, og giver bedre mulighed for synergieffekter 
imellem butikkerne. Fokus på at koncentrere centerområderne er både noget 
der anbefales af Erhvervsstyrelsen og i COWIs detailhandelsanalyse af Helsin-
ge.

Som følge af den nye Planlov vedtaget i juli 2017, øges den øvre grænse for 
dagligvarebutikker til 5.000 m2 og for udvalgsvarebutikker til en kommunalt 
fastsat grænse. I Helsinge anbefales et øvre bruttoetageareal på maksimalt 
5.000 m2 for udvalgsvarebutikker. 

Det vurderes at 5.000 m2 for udvalgsvarebutikker i Helsinge Bymidte, giver 
den rummelighed Helsinge Bymidte har behov for, for at kunne placere og til-
trække store udvalgsvarebutikker, eksempelvis foretrækker store elektronik 
forhandler som Power og Elgiganten butikker på min 2.500 m2. Dette er også 
en størrelse der fortsat giver plads til den eksisterende handel, og at byggeri-
et vil kunne passes ind i den skala Helsinge by har. 
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I fremtidig planlægning for Helsinge Bymidte, vil der med mulighed for store 
butikker være behov for fokus på udformningen af den enkelte butiks 
facade/vinduer, placering af indgangspartier og udformning af udeområder, 
for at sikre synergien med det eksisterende bymiljø.

Kortet viser rammeområde 1.C.01 med udpegning af særligt område til store 
udvalgsvarebutikker, scenarie A

Ny blandet bolig ramme 1.BB.01

Rammen 1.BB.01 blandet byområde i Helsinge Bymidte, dækker 2 delområ-
der, et omkring Vestergade med det gamle Tinghus og NAG (delområde 1), 
det andet dækker området omkring Gymnasiet (delområde 2). 

Delområde 1 udlægges til helårsbeboelse, liberalt erhverv, service, kulturinsti-
tutioner, kulturelle formål, fritidsformål, cafe, restaurationer, offentlig admini-
stration og lignende. 
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Delområde 2 udlægges til helårsbeboelse, liberalt erhverv, service, kulturinsti-
tutioner, kulturelle formål, fritidsformål, cafe, restaurationer, offentlig admini-
stration og lignende. Der kan desuden opsættes antennemaster omkring jern-
banen.

Ændring i afgrænsning af bymidten i Gilleleje.

Med Strategisk Plan Gilleleje 2016 har Byrådet besluttet, at indskrænke by-
midteafgrænsningen i Gilleleje for at koncentrere butikker i området omkring 
Vesterbrogade og Torvet/Kulturhavn Gilleleje.

Det foreslås, at det område der tages ud af rammeområde 2.C.01 bliver til to 
nye rammeområde til blandet byformål med rammenr. 2.BB.02 og 2.BB.03 og
samtidig bliver 2.C.03 (Remisen) inddraget som del af 2.BB.02.
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Kortet viser den nye afgrænsning af ramme 2.C.01 samt de to nye rammeom-
råder 2.BB.02 og 2.BB.03

Rettelser til boligrammer – hvor der i dag står mulighed for butikker
En del boligrammer har mulighed for butikker. Det foreslås at 'butikker' fjer-
nes fra disse rammer, når muligheden for butik ikke er taget med i den kon-
krete lokalplanlægning for området.

Dette foreslås dels for at koncentrere detailhandel til de reelle centerområder,
og dels for at styre enkeltstående butikker, så lokalisering kan foregå gennem
konkret vurdering og planlægning.

Det foreslås at ordet ’butik’ fjernes fra følgende rammer:

1.B.16 Boligområde ved Nørretoftevej
1.B.19 Boligområde Frederiksborgvej/ Vognmarken
2.B.01 Boligområde i Gilleleje
2.B.02 Boligområde Birkevang
2.B.03 Boligområde i Gilleleje Øst og Dronningmølle
2.B.05 Boligområde ved Gilleleje Fiskerleje
2.B.06 Boligområde ved Bager Larsens Vej
3.B.02 Boligområde i Græsted
4.B.04 Boligområde nord for Bjørnehøjskolen
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Rammeområder for boliger, der giver mulighed for dobbelthuse
I rammeområder for boligområder i tidligere Helsinge Kommune tilføjes for 
dobbelt- og rækkehuse: Boligerne skal opføres helt eller delvist sammen-
hængende (fælles gavlmur) med lodret lejlighedsskel (tofamiliehuse eller 
række- og klyngehuse).

Dette har ikke været enslydende i kommunens rammebestemmelser. Det 
omhandler følgende rammeområder: 

1.B.01 Boligområde for Birkely

1.B.02 Boligområde nord for Helsinge Kirke

1.B.03 Boligområde øst for Helsinge Kirke

1.B.04 Boligområde for Kongensgave

1.B.05 Boligområde for Tofte

1.B.06 Boligområde for Toftevangen

1.B.07 Boligområde for Bryderupgård

1.B.08 Boligområde for Engerødkvarkeret
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1.B.09 Boligområde for Planteskoletrekanten

1.B.12 Boligområde for Gl. Frederiksborgvej

1.B.13 Boligområde Haragergård

1.B.014 Boligområde Stenlandsgården

1.B.018 Boligområde Provstemarken

1.B.20 Boligområde ved Engerødvej

1.B.21 Boligområde i Skærød

1.B.22 Boligområde ved Høbjerg Hegn

1.B.24 Boligområdet Skovgårdshave i Helsinge

4.B.01 Boligområde i Skærød

4.B.02 Boligområde Annisse Nord

4.B.03 Boligområde Annisse

4.B.04 Boligområde nord for Bjørnehøjskolen

7.B.01 Boligområde i Ramløse

7.B.02 Boligområde Søkrogen

7.B.03 Boligområde Kirsebærhaven

7.B.04 Boligområde Søfryd

7.B.07 Boligområde ved Søkrogvej i Ramløse

7.B.09 Boligområde for Ramløse øst 1

8.B.01 Boligområde ved Lejet

8.B.02 Boligområde i Tisvilde

8.B.03 Boligområde i Holløselund

Redegørelse for ændringer i forslag til Kommuneplan 2017-29 – PMU 28.08.2017 25



8.B.04 Boligområde ved Enstensvej

8.B.05 Boligområde nord for Møngevej

8.B.07 Boligområde ved Holløsegård i Vejby nord for Tisvildevej

8.B.08 Boligområde syd for Vejby Skole

8.B.09 Boligområde omkring Vejby Kirke

Rammeområder for boliger – tilføjelse af bopælspligt
I alle rammeområder for boligområder tilføjes bemærkning om, at der er 
bopælspligt i helårshuse. 

Nye rammeområder for udviklingsarealer 2.B.23 Gilleleje Syd 3 og 
3.B.11 Græsted Syd 2
Tidligere perspektivområde fra Fingerplan 13 er nu indarbejdet som byudvik-
lingsområde i kommuneplanen. Områderne kan først realiseres efter 2021.

Nyt rammeområde i Munkerup 
Nyt rammeområde 2.B.24 Boligområde Munkerup Vest, ved Munkerup. 
Eksisterende rammeområde deles i to fordi deklaration sætter begrænset 
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bygningshøjde for del af området og dette oprettes derfor som særskilt 
bestemmelse. 

Nyt område har tidtil være del af 2.B.03 og 2.B.12.

Nyt rammeområde for sommerhusområde ved Kædemosevej
Der oprettes ny rammebestemme for del af eksisterende større sommerhus-
område 8.S.05 Sommerhusområde ved Tisvilde Hegn. Der er deklaration om 
at del af området ikke må udstykkes og det indskrives i ny ramme. 

Ny betegnelse for delområdet: 8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke

Rammeområde 2.E.04 Erhvervsområde Stæremosen Syd
Ved erhvervsområde Stæremosen i Gilleleje er et eksisterende byudviklings-
område til udvidelse af erhvervsområdet. Med kommuneplanen ændres 
placeringen af området. Det ligger dog stadig i forlængelse af Stæremosen og
placeringen ændres ikke væsentligt. 

Rammeområder for landsbyer 
Afgrænsningen af rammeområderne for landsbyer er ændret. Se uddybning 
under afsnit om ændring i retningslinjeafsnit 1.6 Landsbyer. 
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Tilknyttede dokumenter og baggrundsinformation

I tilknytning til kommuneplanen vedlægges redegørelse for kommuneplanens 
påvirkning af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. 

Som baggrundsinformation vedlægges desuden projektet På Forkant fra 2016 
med visioner for styrkelse af sammenhængen mellem kysten og baglandet, 
samt Detailhandelanalyse for Helsinge fra 2017. 

Tekniske fejl og generelle tilretninger

Følgende generelle tilpasninger sker i forbindelse med revision af kommune-
planen: 

• Afsnittene ”Hvem gør hvad” og ”Fremtidig planlægning” i retningslinje-
afsnit fjernes

• Lovhenvisninger opdateres
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