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Om forudsætninger for
Kommuneplan 2017-29

I henhold til Planlovens §11e skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse
for planens forudsætninger i relation til en række emner og lovgivning. Dette 
dokument indeholder en gennemgang af de enkelte emner, der er beskrevet i 
§ 11e. I forbindelse med de enkelte emner i retningslinjerne er der desuden 
en redegørelse for retningslinje-emnerne. 
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Redegørelse for 
forudsætninger

Rækkefølge for planens gennemførelse 

Rækkefølgen for Gribskov Kommunes byudvikling fremgår af kommune-
planens retningslinjeafsnit 1.1 Byområder. 

Hvordan planen forholder sig til den vedtagne strategi for 
udvikling

Udviklingsstrategi 2016 blev godkendt af Gribskov Byråd 20.06.2016. 
Udviklingsstrategien indeholder en oversigt over fremtidig planlægning, 
herunder hvilke emner, der inkluderes i kommuneplanrevisionen. 

På baggrund af blandt andet ændringerne i Planloven er nogle af de emner, 
det var besluttet at revidere i i kommuneplan 2017-29 udskudt, og de vil 
efterfølgende blive udarbejdet som tillæg til Kommuneplan 2017-29 i stedet. 

I redegørelsen for ændringerne i Kommuneplan 2017-29 er der nærmere 
beskrevet hvilke emner der revideres nu, og hvilke emner der først revideres 
senere. 

Grundlaget for udpegning af eksisterende og potentielle 
naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarks kort vil blive udarbejdet parallelt med udpegning af Udvik-
lingsområder i kystnærhedszonen. Udpegningen af arealer der skal indgå i 
Grønt Danmarkskort vil ske i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til kom-
muneplan 2017-29. Udpegninger til Grønt Danmarkskort vil blandt andet tage
udgangspunkt i de udpegninger og beskyttelsesinteresser, der er indarbejdet i
kommuneplanen i dag, med udgangspunkt i den Grønne og Blå struktur i 
kommuneplanens hovedstruktur, men dette vil blive fastlagt nærmere i tillæg-
get til kommuneplanen. 

Den grønne og blå struktur skal på den ene side virke for beskyttelse af natu-
ren og miljøet, og på den anden side være med til at styrke den rekreative til-
gængelighed og friluftslivets vilkår. En fortsat udvikling af den grønne og blå 
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struktur skal derfor ske med udgangspunkt i beskyttelsesinteresser, behov for
klimatilpasning og styrkelse af friluftslivet. 

Gribskov Kommune ønsker at arbejde videre med en strategisk udvikling af 
sammenhængen mellem kysten og baglandet, som beskrevet i visionspro-
jektet "på forkant". I projektet er beskrevet 4 landskabsstrøg, der knytter ky-
sten med baglandet. Der vil i kommende kommuneplanlægning arbejdes vi-
dere med realisering af landskabsstrøgene. Arbejdet med landskabsstrøgene 
og den grønne og blå struktur kan understøttes af analyser af landskabska-
rakteren, og de stedbundne værdier, kystkiler og landskabsstrøg, som define-
ret i projekt 'På forkant'. Projekt 'På forkant' er vedlagt som baggrundsinfor-
mation til Forslag til Kommuneplan 2017-29.  

Beskyttede områder efter anden lovgivning og eventuelle 
arealreservationer efter sektorlove eller projekterings- og 
anlægslove

Kommuneplanen tilsidesætter ikke gældende lovgivning. Således gælder at 
sektorlovgivning altid skal overholdes uanset kommuneplanens målsætninger.
Kommuneplan 2017-29 indeholder derfor gennemgående så lidt henvisning 
som muligt til konkret lovgivning af hensyn til aktualitet.

Vandplanen, handleplaner og Natura-2000

Staten har udarbejdet Vandplanen, Natura 2000-planen og Natura 2000-
skovplanen. De statslige planer konkretiseres med kommunale handleplaner, 
der fastlægger de tiltag, som kommunen vil iværksætte for, at målsæt-
ningerne for grundvand og internationale beskyttelsesområder i de statslige 
planer kan opnås. Kommuneplanen er i overensstemmelse hermed.

Byrådet har 20.06.2017 godkendt indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. 
Formålet med indsatsplanen er at koordinere og prioritere indsatsen for at 
sikre grundvandskvaliteten til den fremtidige vandforsyning af kommunen.
Baggrunden for indsatsplanen er statens kortlægning af de geologiske og de 
grundvandsmæssige forhold i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser 
(OSD) i kommunen. En OSD-redegørelse er indarbejdet i kommuneplanen.

Risikostyringsplan om oversvømmelse 

EU’s oversvømmelsesdirektiv (direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om 
vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser) er implementeret i 
Danmark efter ”lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra 
vandløb og søer” samt bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for 
oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. 
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Formålet med oversvømmelsesdirektivet er at fastlægge en ramme for 
vurdering og styring af oversvømmelsesrisici med henblik på at mindske de 
negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk 
aktivitet som følge af oversvømmelser. Jævnfør oversvømmelsesdirektivet er 
der udpeget risikoområder i Danmark. Der er ikke udpeget områder i Gribskov
Kommune.

Råstofplan  

Regionsrådet i Region H vedtog den 13. juni 2017 Råstofplan 2016 med 
tilhørende miljørapport. Råstofplan 2016 er en plan for den fremtidige 
indvinding og forsyning med råstoffer, der omfatter sand, grus og ler. 
Ændringer i Kommuneplan 2017-29 er i overensstemmelse med Råstofplanen.

Fremtidig udvikling i kystnærhedszonen og tilgrænsende 
vandområder

Enkelte byudviklingsarealer indgår i kystnærhedszonen jf. kommuneplanens 
retningslinjeafsnit om Byområder. Byområderne ligger alle i forbindelse med 
allerede eksisterende byzone i kystnærhedszonen.

Der pågår et tværkommunalt arbejde om zonering af kysten, der forventes at 
ligge til grund for et efterfølgende tillæg til kommuneplanen, ligesom 
eventuelt udpegede Udviklingsområder vil blive udpeget i forbindelse med 
efterfølgende tillæg. 

Sammenhæng med planlægning i nabokommuner

Kommuneplan 2017-29 vurderes ikke at indeholde forhold, der er af 
væsentlig betydning for nabokommuner. 

Sammenhæng med statslig trafikplan og trafikselska-
bernes trafikplan for offentlig service 

Kommuneplan 2017-29 er i overenstemmelse med den statslige trafikplan, 
Movias trafikplan 2016 samt lokalbanernes visionsplan 2012-25

Detailhandel

Redegørelse for planens forudsætninger i relation til detailhandel er inkluderet
i retningslinjeafsnitet om detailhandel og tilhørende bilag med redegørelse for 
ændringer. 
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