
Fremtidig planlægning 
– revision af Kommuneplan 2013-25

Kommuneplanen forventes delvis revideret  med henblik på endelig vedtagelse i 2017.

Byrådet skal i forbindelse med udviklingsstrategien beslutte revisionsomfanget af den 
kommende kommuneplan. Kommuneplanen kan revideres i sin helhed, det vil sige, en samlet 
revision af hele kommuneplanen, eller der kan foretages en revision af kommuneplanens 
bestemmelser for særlige emner eller geografiske områder i kommunen.

De ændringer, der på nuværende tidspunkt forventes gennemført ved en revision af Gribskov 
Kommuneplan 2013-25 er følgende:

 Ændringer på baggrund af Udviklingsstrategi 2016, Agenda 21-strategien og Erhvervs- 
Turisme- og Bosætningsstrategierne samt tidligere besluttede ændringer. Se en liste 
over de væsentligste af de forventede ændringer nedenfor.

 Ændringer på baggrund af statslige interesser. Listen er i overensstemmelse med den 
'oversigt over statslige interesser' Erhvervs- og Vækstministeriet har udsendt i 
slutningen af 2015. Erhvervs- og Vækstministeriet har udmeldt at den udsendte 
oversigt forventes revideret på baggrund af den ventede planlovsrevision. Da det endnu
er uvist hvornår planlovsrevision er klar, er listen med forbehold for indholdet i en 
eventuel senere planlovsrevision samt i en deraf følgende revideret oversigt over 
statslige interesser. 

 Ændringer af mere teknisk karakter, herunder for eksempel konsekvensrettelser på 
baggrund af ændret lovgivning.

Som udgangspunkt forventes ovenstående at betyde, at flere dele af kommuneplanen vil 
kunne genvedtages eller kun justeres i mindre grad. Byrådet lægger derfor op til, at 
kommuneplanen revideres delvist med Kommuneplan 2017.

Den gældende Kommuneplan 2013-25 fremgår af hjemmesiden 
www.gribskov.dk/kommuneplan. 

Arbejdet med kommuneplanrevisionen startes op i 1. halvår 2016. Forslag til Kommuneplan 
2017 forventes at blive sendt til offentlig fremlæggelse i 2017.

Oversigt over væsentlige ændringer:

Emne Kommentarer Ja Nej
Hovedstruktur
Bystruktur Det forventes, at der i forbindelse med Bosætningsstrategi 2016 skal tages 

stilling til en evt. justering af byudviklingsområder.
x

Grøn og blå struktur Det skal ifm revisionen vurderes om der skal ske en konkretisering af grøn og 
blå struktur.

x

Infrastruktur x
Bebyggede områder

1.1 Byområder Der udarbejdes pt Bosætningsstrategi 2016 - den kan give anledning til 
ændringer

x

1.2 Boliger Der udarbejdes pt Bosætningsstrategi 2016 - den kan give anledning til 
ændringer

x

1.3 Erhverv Der udarbejdes pt Erhvervsstrategi - den kan give anledning til ændringer x
1.4 Detailhandel Det skal ifm revisionen vurderes om der er behov for at opdatere eksisterende 

samlede bruttoetageareal til butikker – samt vurdere om dette giver anledning til
ændringer i retningslinjerne. 

x

1.5 Offentlige formål På baggrund af Ejendomsstrategien forventes tilføjelse med hensyn til 
målsætninger om bygningsoptimering/intensiv udnyttelse/multifuktionel 
pladsudnyttelse af kommunens ejendomme.

x

1.6 Landsbyer En revision af temaet Landsbyer er under udarbejdelse og forventes 
indarbejdet ved revisionen i 2017.

x
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1.7 Sommerhusområder x
1.8 Kolonihaver x
Natur, landskab, kulturhistorie og klimatilpasning

2.1 Natur Naturplan Danmark er vedtaget af den tidligere regering. Det skal ifm. 
revisionen vurderes om planen eller implementeringen af planen medfører 
ændringer 

x

2.2 Landskab En revision af temaet Landskab er under udarbejdelse og forventes indarbejdet
ved revisionen i 2017.

x

2.3 Kulturhistoriske 
bevaringsværdier

Revision af temaet Kulturhistoriske bevaringsværdier er under udarbejdelse - 
revision vil enten ske som en del af revisionen i 2017 eller som tillæg til 
Kommuneplan 2017. 

x

2.4 Geologi x
2.5 Lavbundsarealer x
2.6 Klimatilpasning Afsnittet indeholder en handlingsplan – denne del skal evt. opdateres ifm 

revisionen i 2017
x

2.7 Kystområdet Der udarbejdes pt Turismestrategi 2016 – strategien vil indeholde  
'turistpolitiske overvejelser'. Endvidere udarbejdes pt en zonering for kysten. 
Begge dele kan give anledning til ændringer.

x

(NY) Nationalpark Når Nationalparken er vedtaget skal dens beliggenhed fremgå af 
kommuneplanen. 

x

Jordbrug, turisme og friluftsliv
3.1 Landbrug På baggrund af Erhvervsstrategi 2016, og eventuelt den turismestrategi og 

bosætningsstrategi der er under udarbejdelse, skal vurderes om afsnittet skal 
revideres i forhold til et bredere syn på erhvervet - som en videreudvikling af 
begrebet 'Multifunktionelt landbrug', der er introduceret i Kommuneplan 2013-
25. Det kan ses  i relation til værdiskabelse af erhverv på landet, som en del af 
fx en fødevareklynge.  Herudover skal muligheder for at styrke 
erhvervsudvikling på landet  med respekt for andre interesser i landområdet 
undersøges nærmere.

x

3.2 Skovrejsning Der skal foretages en revision af de udpegede områder og retningslinjer for 
skovrejsning med udgangspunkt i ny viden om grundvand samt ny kortlægning 
af landskabskarakterer. 

x

3.3 Friluftsområder Der er behov for en ændring af afsnit om friluftslområder og -anlæg. Disse 
afsnit er ikke revideret siden overtagelsen fra Amtet.

x

3.4 Friluftsanlæg Der er behov for en ændring af afsnit om friluftslområder og -anlæg. Disse 
afsnit er ikke revideret siden overtagelsen fra Amtet.

x

3.5 Rekreativt rutenet Stiplan fra 2009 skal revideres i 2016, herunder omfatte både trafikstier og 
rekreative stier. Det kan give anledning til ændringer.

x

3.6 Rekreativ anvendelse 
af vandløb, søer og kyst

Arbejdet med zonering af kysten og Fishing Zealand projektet kan give 
anledning til ændringer.

x

Trafik og tekniske 
anlæg

4.1 Veje Der er udarbejdet forundersøgelse for ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Det 
skal ifm revisionen vurderes om begge de to mulige nordligste delstrækninger 
skal indtegnes som planlagt vej eller om den nuværende udpegning fastholdes. 

x

4.2 Kollektiv trafik x
4.3 Trafikstier Stiplan fra 2009 skal revideres i 2016, herunder omfatte både trafikstier og 

rekreative stier. Det kan give anledning til ændringer.
x

4.4 Parkeringspladser Behov for justering af retningslinjer for  parkering skal vurderes, fx om det kan 
være hensigtsmæssigt at se forskelligt på behovet for parkeringspladser i de 
forskellige byer eller retningslinjen for parkering af køretøjer over 3500 kg ift. 
erhvervsvenlighed.

x

4.5 Antennemaster Det skal vurderes om det igangværende arbejde for at opnå fuld digital 
dækning for mobiltelefoni og datatrafik giver anledning til ændringer. 

x

4.6 Kraftværker x
4.7 Affaldsanlæg En analyse vedr. optisk posesortering er igangsat. Det skal på baggrund af 

analysen vurderes om man vil finde en placering til et nyt sorteringsanlæg i 
Gribskov kommune.

x

4.8 Deponering af ren og 
forurenenet jord

x

4.9 Spildevandsanlæg x
4.10 Vindmøller og anlæg
til vedvarende energi

 x

4.11 Støj x
4.12 VVM-pligtige anlæg (forventes ikke – såfremt der planlægges/realiseres VVM-pligtige anlæg forud 

for revisionen i 2017 skal de dog indarbejdes i dette afsnit.)
x

4.13 Biogasanlæg x
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