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Skematisk oversigt ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017-29 

Nedenstående oversigt er en oversigt over ændringer i Forslag til Kommuneplan 2017-29.  

Oversigten følger kommuneplanens inddeling i: 

• Hovedstruktur 

• Retningslinjer 

• Rammebestemmelser  

Derudover er vist en oversigt over  

• Generelle ændringer 

• Ændringer, der ikke er med i kommuneplanrevisionen 

• Ændring af eksisterende areal til byudvikling og  

• OSD- redegørelse 

Hovedstruktur Bilag 2 ”Ændringer i 
Kommuneplan 2017-

29” 

Bilag 1 ”redegørelse for 
ændringer” 

Bystruktur 
Kort med oversigt over kommunens bystruktur er konsekvensrettet på 
baggrund af tilpasning af landsbystrukturen (se ændringer i 
retningslinjeafsnit 1.6 om Landsbyer nedenfor). 

 
s. 7-8 

 
s. 10 

Infrastruktur 
Kort over kommunens infrastruktur er konsekvensrettet på baggrund af 
mulige vejføringer for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Dette er tilrettet 
både for Infrastruktur, som del af Hovedstrukturen og retningslinjeafsnit 4.1 
Veje. 
Byrådet besluttede 03.04.2017, at arbejde videre med projektet. Kortet vil 
blive konsekvensrettet på baggrund af Byrådets beslutning 04.09.2017 om 
særskilt sag for vejforløbet. 

 
s. 10 

 
s. 10 

Grøn og blå struktur 
Overordnede mål for Grøn og blå struktur er opdateret med visioner og 
udpegning af landskabsstrøg fra projektet På Forkant er indskrevet, med 
fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem kysten og baglandet. Der er 
indsat et kort, der viser de fire landskabsstrøg. 
Projektet er vedtaget af Byrådet 30.01.2017. 

 
s. 12-14 

 
s. 10 
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Retningslinjer Bilag 2 ”Ændringer i 

Kommuneplan 2017-29” 
Bilag 1 ”redegørelse for 

ændringer” 
1.1 Byområder 
a. Byudviklingsområder, der var udlagt til perspektivområder (langsigtet 
byudvikling), er nu indskrevet i Kommuneplanen som områder, der kan 
realiseres efter 2021. Plan- og Miljøudvalget godkendte 13.03.2017 dette, og 
det sker efter aftale med Erhvervsstyrelsen. 
 
b. Krav om opførelse af lavenergibyggeri fjernes, da der ikke længere er 
lovhjemmel til det. 
 
c. Rækkefølgetabel er opdateret, så perspektivarealerne er indført og område 
til Helsinge Nord er udvidet (som nævnt under rammebestemmelse 1.B.25 
Boligområde i Helsinge Nord nedenfor). 
 
d. Kort over byområder er opdateret. 

 
a. s. 17 
 
 
 
 
b. s. 16 
 
 
c. s. 26-28 
 
 
 
d. s. 15 

s. 11-12 

1.2 Boliger 
Det er præciseret, at der er bopælspligt i helårshuse i byzone. 
 

 
s. 30 og 32 

 
s. 12 

1.4 Detailhandel 
a. Kort over detailhandelstruktur er opdateret, idet udpegning af oplande er 
ændret, som følge af nye analyseresultater for Helsinge. 
 
b. Butiksstørrelser for henholdsvis dagligvarebutikker, udvalgsvarebutikker og 
butikker, der forhandler pladskrævende varer er ændret. Ligeledes er 
definitionen af pladskrævende varegrupper løsnet op så det ikke er en 
udtømmende liste. 
Ændringer sker på baggrund af ændringer i ny Planlov fra juni 2017. 
 
 
 
c. Redegørelsen er opdateret 

 
a. s. 33 
 
 
b. Bymidter: s. 34, 
Lokalcentre: s. 35-37, 
Enkelstående 
butikker: s. 38 
Pladskrævende 
varegrupper: s. 38 
 
 
c. s. 38-48 

 
a. 14 
 
 
b. s. 17-19 
 
 
 
 
 
 
 
c. s. 12-14 

 
 

 
 

1.5 Offentlige formål 
Tekst med krav om totaløkonomiske beregning fjernes, da dette er del af 
ejendomsstrategien og da det ikke er et forhold kommuneplanen kan regulere. 

 
s. 49-50 

 
s. 14 
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1.6 Landsbyer 
Arbejdet er oprindelig igangsat 20.03.2013 som tillæg til Kommuneplan 2013-
21. De indarbejdede ændringer har ikke tidligere været politisk behandlet. 
 
Retningslinjerne og redegørelsen er opdateret. Betegnelsen landsby er 
præciseret, så det fremadrettet kun er landsbyer, der er udarbejdet 
rammebestemmelser for, der vil blive betegnet som værende landsbyer. 
Derudover er der udpeget 12 mindre bebyggelser. Derudover er Villingebæk og 
Hesselbjerg ikke længere afgrænset som landsbyer. Antallet af landsbyer er 
derved ændret fra 38 til 22. 
 

 
s. 51-56 

 
s. 14-15 

2.2 Landskab 
Arbejdet er oprindelig igangsat 20.03.2013 som tillæg til Kommuneplan 2013-
21. De indarbejdede ændringer har ikke tidligere været politisk behandlet. 
 
a. Udpegning af bevaringsværdige landskaber er ikke ændret, men 

kommunen er inddelt i otte landskabskarakterområder i stedet for tidligere 
ti landskabelige egne. Inddelingen er sket på baggrund af en 
landskabskarakteranalyse. 

b. Retningslinjerne og redegørelse er opdateret. 
c. For de otte landskabskarakterområder er værdier og sårbarheder beskrevet 

i bilag til retningslinjer. 
 

 
 
 
 

a. s. 57 
 
 
 
b. s. 57-61 
c. s. 62-175 

 
s. 15 

2.6 Klimatilpasning 
Afsnit med beskrivelse af indsatser er opdateret. 

 
s. 176-182 

 
s. 15 

2.7 Kystområdet 
Turistpolitiske overvejelser fra Turismestrategien er indskrevet og det er 
beskrevet at Gribskov Kommune indgår i et samarbejde med Halsnæs, 
Helsingør, Fredensborg, Naturstyrelsen og Visit Nordsjælland om rekreativ 
kystudvikling i Nordsjælland. 
Kort over kystområdet er opdateret og konsekvensrettet i forhold til ændringer 
i rammeområder. 
Turismestrategien er godkendt af Byrådet 30.05.2016. 

 
s. 183-187 

 
s. 15 

3.4 Støjende friluftsanlæg 
a. Der ændret i udpegning af område til støjende friluftsanlæg idet et mindre 
område er taget ud. Det sker på baggrund af konkret sag behandlet af Plan- og 
Miljøudvalget 24.04.2017 om etablering af wakeboardsø ved Valby nord for 
Helsinge. 
b. I retningslinje 3.29 er det tilføjet, at der som hovedregel ikke kan etableres 
støjende friluftsanlæg indenfor udpegninger. 

 
a. 188 
 
 
 
b. 190 

s. 15-16 
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4.1 Veje 
Tilpasning af vejforløb for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Dette er tilrettet 
både for Infrastruktur, som del af Hovedstrukturen og retningslinjeafsnit 4.1 
Veje. Byrådet besluttede 03.04.2017, at arbejde videre med projektet. Kortet 
vil blive konsekvensrettet på baggrund af Byrådets beslutning 04.09.2017 om 
særskilt sag for vejforløbet. 
 

 
s. 196 

 
s. 16 

 
Rammebestemmelser 

 
Bilag 2 ”Ændringer i 

Kommuneplan 2017-29” 

 
Bilag 1 ”redegørelse for 

ændringer” 
 

1.B.25 Boligområde i Helsinge Nord 
Området er udvidet med et mindre område mod banen og nord for 
eksisterende areal udlagt til offentlige formål (trinbræt), i tråd med den 
igangværende planproces for området. 

 
s. 199-201 

 
- 

2.B.23 Gilleleje Syd 3 
Tidligere perspektivområde fra Fingerplan 13 er nu indarbejdet som 
byudviklingsområde i kommuneplanen, jf. ændring i retningslinje 1.1 
Byområder ovenfor. 

 
s. 202-203 

 
s. 26 

2.B.24 Boligområde Munkerup Vest 
Del af eksisterende rammeområde udlægges som nyt selvstændigt 
rammeområde. For det nye område er der i dag tinglyst deklaration og der var 
derfor særlige bestemmelser for dette område omkring bygningshøjde. Dette 
præciseres ved at udlægges som selvstændigt rammeområde. 

 
s. 204-205 

 
s. 27 

3.B.11 Græsted Syd 2 
Tidligere perspektivområde fra Fingerplan 13 er nu indarbejdet som 
byudviklingsområde i kommuneplanen, jf. ændring i retningslinje 1.1 
Byområder ovenfor. 

 
s. 206-207 

 
s. 26 

1.BB.01 blandet byområde i Helsinge Bymidte   
Centerområdet i Helsinge mindskes og i stedet laves nyt rammeområde til 
blandende byformål, hvor der ikke kan åbnes butikker i bygninger, hvor der 
ikke er butik i dag. 

 
s. 208-210 

 
s. 21-22 

2.BB.02 Blandet byområde i Gilleleje Bymidte 
Centerområdet i Gilleleje mindskes og i stedet laves nyt rammeområde til 
blandende byformål, hvor der ikke kan åbnes butikker i bygninger, hvor der 
ikke er butik i dag.   
 
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Strategisk plan Gilleleje d. 
06.03.2017 er bymidteafgrænsningen i Gilleleje besluttet indskrænket. 
 

 
s. 211-213 

 
s. 22-23 
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2.BB.03 Blandet byområde ved Rostgårdsvej 
Centerområdet i Gilleleje mindskes og i stedet laves nyt rammeområde til 
blandende byformål, hvor der ikke kan åbnes butikker i bygninger, hvor der 
ikke er butik i dag. 
 
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Strategisk plan Gilleleje d. 
06.03.2017 er bymidteafgrænsningen i Gilleleje besluttet indskrænket. 

 
 
s. 214-215 

 
 
s. 22-23 

 

1.C.01 Centerområde i Helsinge Bymidte 
Centerafgrænsningen mindskes, for at understøtte butikslivet. 

 
s. 216-220 

 
s. 19-21 

2.C.01 Centerområde i Gilleleje bymidte 
Centerafgrænsningen mindskes, for at understøtte butikslivet. 
 
I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Strategisk plan Gilleleje d. 
06.03.2017 er bymidteafgrænsningen i Gilleleje besluttet indskrænket. 

 
s. 222-224 

 
s. 22-23 

 

8.S.16 Sommerhusområde ved Tibirke 
Del af eksisterende rammeområde udlægges som nyt selvstændigt 
rammeområde. For det nye område er der i dag tinglyst deklaration og der var 
derfor særlige bestemmelser for dette område. Dette præciseres ved at 
udlægges som selvstændigt rammeområde. 
Ændringen sker på baggrund af sag behandlet af Plan- og Miljøudvalget 
12.01.2015.  

 
s. 226-228 

 
s. 27 

Rammeområder for Landsbyer 
Arbejdet er oprindelig igangsat 20.03.2013 som tillæg til Kommuneplan 2013-
21. De indarbejdede ændringer har ikke tidligere været politisk behandlet. 
 
a. Anvendelse er præciseret 
b. Bebyggelsesprocent for 25% gælder nu kun for grunde op til 1000 m2. 
c. Bygninger må maksimalt være 7,5 m i stedet for 8,5 m. Det gælder ikke for 

driftsbygninger på ejendomme med landbrugsdrift. 
d. Bevaringsværdi er beskrevet.   
e. Landsbyernes afgrænsning er flere steder ændret. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
s. 229-268 

 
s. 14-15 og s. 27 
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Ændringer, der sker for flere rammeområder 

 
Bilag 2 ”Ændringer i 

Kommuneplan 2017-29” 
 

 
Bilag 1 ”redegørelse for 

ændringer” 

Boligområder, hvor der i rammebestemmelserne gives mulighed for 
butik 
I en række rammebestemmelser for boligområder var det angivet, at der kan 
opføres butik. 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 

 
s. 5 

 
s. 23-24 

Boligområder 
a. Det præciseres i rammeområder for tidligere Helsinge Kommune, hvor der 
gives mulighed for at opføre dobbelthuse skal de opføres gavl mod gavl. Med 
den ændring vil der være ensartet administrationsgrundlag i kommunen.  
b. Det præciseres, at der er bopælspligt i helårshuse i byzone. 

 
s. 5 

 
s. 24-26 
 

Rammeområder hvor tilladt butiksstørrelse ændres 
Alle rammeområder, hvor der gives mulighed for butikker tilpasses tilladt 
butiksstørrelse i overensstemmelse med nævnte ændringer i retningslinjeafsnit 
1.4 Detailhandel (se ovenfor). 

 
s. 5 

 
s. 17-18 

 
 

Generelle ændringer 
 

Bilag 2 ”Ændringer i 
Kommuneplan 2017-

29” 

Bilag 1 ”redegørelse for 
ændringer” 

Afsnit med forklarende tekst om 'Hvem gør hvad' og 'Fremtidig planlægning' 
fjernes. 
 
Lovhenvisninger opdateres og forældede redegørelser fjernes. 
 

s. 5 s. 28 

Ændringer, der ikke er med i kommuneplanrevisionen   

Økonomiudvalget godkendte 15.05.2017 listen over emner til revision i 
kommuneplanen. Af disse er følgende ikke med: 

- Sommerhusområder – overførsel af sommerhusområder til byzone 
laves som tillæg til Kommuneplan 2017-29 og nye 
sommerhusområder undersøges i forbindelse med kommende 
kommuneplanrevision. 

- Revision af afsnit om Kyst. Afsnittet tilpasses på baggrund af 
tværkommunalt samarbejde. Ændringerne indskrives senere. 

- Skovrejsning – nærmere analyse nødvendig 

- s. 8 
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- Parkering – vurderet at der ikke er behov for ændringer. 
- Revision af afsnit om antennemaster. Afsnittet tilpasses på baggrund 

af tværkommunalt samarbejde. Ændringerne indskrives senere. 
 

 
 

Ændring af eksisterende udpegning af byudvikling Se mere side x i Bilag 
4 ”Ønsker til byudlæg” 

 

2.E.04 Erhvervsområde Stæremosen Syd 
Placeringen af eksisterende areal til byudvikling ved erhvervsområde 
Stæremosen foreslås ændret, så placeringen vil ligge tættere på det 
nuværende erhvervsområder og ikke langs banen, som det er udlagt i dag.  

 
s. 31-32 

 

 
 
 

OSD-redegørelse Bilag 2 ”Ændringer i 
Kommuneplan 2017-

29” 

Bilag 1 ”redegørelse for 
ændringer” 

Redegørelse for planens påvirkning af Områder med Særlige 
Drikkevandsinteresser er opdateret i forhold til den tidligere redegørelse fra 
Kommuneplan 2013-25. 

 
s. 269-306 

 
s. 28 

 


