
 
 
 
 
 
    

 Side 1

Sag: 2017/11070 017

Id: 01.01P00

Afdelingsnavn
Borgmesteren

Postadresse
Postboks 10, 3200 Helsinge

26. april 2017 Personlig henvendelse
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
tlf: 7249 6000
e-mail: Gribskov@Gribskov.dk

Erhvervstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinje Allé 17
2100 København Ø
e-mail: fingerplanrevision@erst.dk

Åbnings- og telefontid
Man-ons 10-14
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Høringssvar i forbindelse med  høring af forslag til Fingerplan 2017 

Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til Fingerplan 2017 i høring fra den 3. 
april til den 29. maj 2017.

Gribskov Kommune har følgende bemærkninger til forslaget:

Arealreservation til Helsinge-Gillelejevejen
Forslag til Fingerplan 2017 fastsætter, at den kommunale planlægning skal 
medtage areal-reservation til Helsinge-Gillelejevejen jf. § 26 nr 15. På bilag 
P vises en principiel linjeføring af vejen.
Gribskov Kommune gør opmærksom på, at kommunen arbejder med en 
linjeføring for den nordlige del af vejen fra Ålekistvej til Græsted, som går 
tættere på banen end den, der vises på bilag P. Ved Gilleleje arbejdes med 
to forskellige alternativer til linjeføring. Denne del af linjeføringen forventes 
besluttet i foråret 2018. På vedhæftede kortbilag kan linjeføringen ses. 

Mulighed for at overføre tre sommerhusområde ved Gilleleje til byzone
Forslag til Fingerplan 2017 giver mulighed for af Gribskov Kommune kan 
overføre tre sommerhusområder ved Gilleleje til byzone, såfremt der er et 
ønske blandt et flertal af sommerhusejere i områderne.
 
Gribskov Kommune er glad for denne mulighed, men kravet om en 1:1 
reduktion af arealer til byvækst et andet sted i kommunen synes helt 
urimeligt. Særligt fordi der er tale om allerede bebyggede områder med en 
lav bebyggelsesintensitet, og fordi det alligevel med den moderniserede 
planlov vil være muligt for pensionister af bo helårs i deres sommerhus når 
de har ejet det i 1 år.     

Endvidere gør Gribskov kommune opmærksom på, at kommunen fortsat 
ønsker mulighed for at overføre sommerhusområdet ved Bækkekrogen og 
Bakkelandet ved Arresø til byzone. 

Afgrænsning af byområdet ved Vejby
Gribskov Kommune har en teknisk bemærkning til afgrænsningen af 
"byområdet", idet der vest for Vejby mangler et mindre areal. Konkret drejer 
det sig om kommuneplanramme 8.B13, der er udlagt til boligformål.  
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Afslutningsvist ser Byrådet frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med 
Erhvervsministeriet om at muliggøre den ønskede udvikling i Gribskov 
Kommune og om kommunens rolle i Hovedstadsområdet. Gribskov 
kommune ser blandt andet frem at blive inviteret til at komme med forslag til 
en mere grundlæggende ændring af Fingerplanen i spor 2. 

Venlig hilsen

Kim Valentin
Borgmester

Astrid Damgaard Ravnsbæk
Direktør
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