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For-høring af dele af 
Kommuneplan 2021-33 
Gribskov Kommune arbejder i øjeblikket med at revidere den gældende Kommuneplan 
Den nye Kommuneplan kommer til at hedde Kommuneplan 2021-33. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske planlægning i kommunen. 
Kommuneplanen sætter dermed kursen for hvordan kommunen skal udvikle sig og 
hvilken arealudvikling, der kan ske. Det er her der besluttes hvor der skal være ny 
byudvikling, hvor der kan være detailhandel og hvilke landskaber og natur der særligt 
skal bevares og tages hensyn til. 

Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur med overordnede mål for 
arealanvendelsen, retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner samt 
rammer for indholdet af fremtidige lokalplaner.  

Kommuneplanen gælder for 12 år, men kommunen skal revidere planen hver fjerde 
år. 

I forbindelse med revision af kommuneplanen har det politiske udvalg Udvikling, By og 
Land besluttet, at sende en del af de forventede ændringer i Forslag til Kommuneplan 
2021-33 i en indledende for-høring. Det drejer sig om: 

 En række konkrete arealudlæg til nye boligområder 
 Reduktion af område til fremtidig byudvikling ved Græsted  
 Ændret placering af et erhvervsareal til udvidelse af Stæremosen Syd 
 Ændring af erhvervsareal til boligformål i Esbønderup 
 Fjernelse af arealreservation til evt. omfartsvej uden om Mårum 
 Ny afgrænsning af bymidter, hvor der blandt andet kan være detailhandel i 

Helsinge, Gilleleje og Græsted 

Formålet med for-høringen er, at få umiddelbare bemærkninger til de ovennævnte 
ændringer.  

Efterfølgende vil Gribskov Kommune arbejde videre med Forslag til Kommuneplan 
2021-33, hvor der vil blive taget endelig stilling til hvilke arealer der skal indgå i 
Forslag til Kommuneplan 2021-33.  

Gribskov Kommune forventer at Forslag til Kommuneplan 2021-33 vil blive politisk 
behandlet i foråret 2021. Efter den politiske behandling vil Forslag til Kommuneplan 
2021-33 blive sendt i høring i mindst 8 uger. Her vil der blive mulighed for at komme 
med kommentarer og bemærkninger igen.  

Kom med bemærkninger til for-høringen 
Dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33 er i for-høring fra den 3. december 2020 til 
den 3. januar 2021.  

Hvis du har bemærkninger til denne for-høring skal du sende den til plan@gribskov.dk 
senest den 3. januar 2021. 

Digitalt møde  
I forbindelse med for-høringen afholder Gribskov Kommune et digitalt møde den 15. 
december 2020 kl. 16-17, hvor der blandt andet bliver mulighed for at stille 
spørgsmål til de foreslåede ændringer.  

Du skal bruge dette link for at deltage i mødet: digitalt møde den 15. december 2020.  

mailto:plan@gribskov.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDlmMzkwY2MtMjg0Ny00YTFjLWEzYTItNzkyZDg4NDkzZDNk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22068329e2-48c3-4b99-b72c-f897369a6f90%22,%22Oid%22:%220d93f503-323e-4504-85f2-ad1627983dde%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7D
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Omplacering og udlæg af  
arealer til nye boligområder 
I forbindelse med kommuneplanlægningen kan Gribskov Kommune udlægge nye 
arealer til fremtidig byzone til blandt andet nye boligområder. 

Kommunen kan kun udlægge nyt areal, hvis den samtidig udtager et andet areal 
udlagt til byzone af tilsvarende størrelse, med mindre der er et dokumenteret behov 
for yderligere areal til byzone. 

Ønsker til nye arealudlæg 
Gribskov Kommune har modtaget en række ønsker til placering af nye arealudlæg til 
boligformål.  

Udvikling, By og Land har på sit møde den 24. november 2020 besluttet at foreslå, at 
nedenstående områder kan indgå i Forslag til Kommuneplan 2021-33 som fremtidige 
byområder til boligformål. Områderne kan først overføres til byzone, når der er 
udarbejdet en lokalplan for områderne.     

Udvikling, By og Land foreslår, at der i alt udlægges ca. 22 ha til fremtidig byudvikling 
til boligformål. Samtidig foreslås områder ved Græsted Syd, der i Kommuneplan 2013-
25 er udlagt til fremtidig byudvikling tages ud af kommuneplanlægningen, så de ikke 
længere er udlagt til fremtidig byzone. Områderne ved Græsted der tages ud af 
kommuneplanlægningen er på i alt 30,5 ha.  

Lovgivning 
Ifølge planloven kan kommunerne kan kun udlægge nyt areal, hvis de samtidig 
udtager et andet areal udlagt til byzone af tilsvarende størrelse, med mindre der er et 
dokumenteret behov for yderligere areal til byzone. 

Når kommunen ønsker at udlægge nyt areal til byzone, skal det overholde Planlovens 
bestemmelser om, at et nyt areal til byzone skal placeres i direkte tilknytning til 
eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. (Planlovens §11 stk. 8, jf stk. 6 og 7) 

I følge Fingerplanen (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) skal 
kommuneplanlægningen i det øvrige hovedstadsområde, hvor Gribskov Kommune er 
beliggende sikre, at byudvikling er af lokal karakter og sker i tilknytning til 
kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund, Fingerplan 2019 §22. Ved 
byudvikling af lokal karakter forstås udvikling med erhverv og byfunktioner, som 
betjener et opland, der omfatter kommunen og nabokommuner, men ikke et regionalt 
opland svarende til større dele af hovedstadsområdet. Tilsvarende skal boligudbygning 
begrundes i lokale behov. 
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Nye arealer til fremtidig byudvikling til boliger 

Helsinge - Ved skoven 3, 5 og 7, Helsinge, matr. nr. 6fs, 6al og 6fu 
Helsinge by, Helsinge 
Ejer af Ved Skoven 3 og 5 har søgt om at overføre ejendommene til fremtidig byzone 
til boligformål. Ved skoven 3 og 7, omkranser Ved skoven 5, der også ligger i 
landzone. Mellem Ved skoven 3 og Ved Skoven 7 går en sti.  

Ejendommen er beliggende midt i Helsinge, grænsende op til kursuscenteret 
Bymosehegn og spejderhytte.  
 
Gribskov Kommune forslår, at indarbejde Ved Skoven 3,5 og 7 som fremtidig byzone i 
Forslag til Kommuneplan 2021-33. Ved Skoven 5 foreslås også udlagt til fremtidig 
byzone for at sikre sammenhæng. I alt 2,2 ha foreslås udlagt til fremtidig byzone i 
Forslag til Kommuneplan 2021-33. 
 
Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
 
Området der foreslås udlagt til fremtidig byzone til boligformål kan ses på kortet 
herunder. Områder omfatter følgende matrikler: 

 
 6fs Helsinge by, Helsinge 
 6al Helsinge by, Helsinge 
 6fu Helsinge by, Helsinge 
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Nejlinge - Del af matr. 5aa, Nejlinge By, Helsinge 
 
Området er beliggende i den østlige del af Helsinge, syd for landsbyen Nejlinge, der i 
praksis hænger sammen med Helsinge By.  
 
Arealet er afgrænset så det alene er er den del af arealet der udenfor skovbyggelinjen 
der foreslås udlagt til fremtidig byzone i Forslag til Kommuneplan 2021-33. Arealet er 
ca. 2 ha. Ejer har foreslået at arealet udlægges til byudviklingsområde. 

Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
   

Området der foreslås udlagt til fremtidig byzone til boligformål kan ses på kortet 
herunder. Områder omfatter følgende matrikler: 

 5aa Nejlinge By, Helsinge  
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Skærød - Skærødvej 29, matr. nr. 6a Skærød by, Ramløse 
 
Området ligger øst for boligområdet Skærød, vest for Helsinge, og vil give mulighed 
for en udvidelse af boligområdet i Skærød. Ejer har foreslået at området udlægges til 
byudviklingsområde. Arealet som foreslås udlagt til fremtidig byzone i Forslag til 
Kommuneplan 2021-33 er ca. 8 ha.  
 
Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
  
Området der foreslås udlagt til fremtidig byzone til boligformål se på kortet herunder. 
Områder omfatter følgende matrikler: 

 

 6a Skærød by, Ramløse 
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Ramløse Øst - Ejendommen matr. nr. 7c Ramløse by, Ramløse 
Gribskov Kommune har solgt byudviklingsområder ved Ramløse Øst. Køber vil også 
gerne udvikle matr. nr. 7c Ramløse by, Ramløse for at skabe bedre sammenhæng i 
området. Gribskov Kommune foreslå at matr. nr. 7c Ramløse by, Ramløse udlægges til 
fremtidig byzone. Arealet er på 6,6 ha. 

Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
 

Området der foreslås udlagt til fremtidig byzone til boligformål se på kortet herunder. 
Områder omfatter følgende matrikler: 

 

 7c Ramløse by, Ramløse 
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Vejby - Del af matr. nr. 1 bm Vejby By, Vejby 
 
Område beliggende vestlige del af Vejby. Området ligger i forlængelse af et området, 
hvor der i dag er mulighed for at opfører boliger. Udlægget til fremtidig byzone giver 
mulighed for at planlægge for flere boliger i Vejby. Ejer af arealet har foreslået at det 
bliver udlagt til fremtidig byzone. 
 
Gribskov kommune ønsker dog at der ved udlæg af et nyt byudviklingsområde til 
fremtidid byzone skal tages hensyn til beskyttelsesinteresser omkring gravhøjen 
Melhøj nord for Vejby. Derfor foreslås kun en del af matriklen udlagt til fremtidig 
byzone. Arealet er 3,2 ha. 
 
Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
 
 
Området der foreslås udlagt til fremtidig byzone til boligformål kan ses på kortet 
herunder. Områder omfatter følgende matrikler: 

 
 Del af matr. nr. 1 bm Vejby By, Vejby 
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Esrum Øst – Perspektiv område med mulighed for planlægning til 
boliger efter 2033. Matr. nr. 18, 2ae, 1m og 16c Esrum Kloster, 
Esbønderup   
 
Området er beliggende øst for Esrum by. Mellem området og Esrum by løber Esrum 
Kanal. Området er ca. 16,7 ha. Ejer af arealet har foreslået at det bliver udlagt til 
fremtidig byzone. 
 
Gribskov Kommune foreslår, at arealet i Forslag til Kommuneplan 2021-33 udlægges 
som perspektivområde, hvilket betyder, at der først kan planlægges for byudvikling og 
udarbejdes kommuneplanrammer for arealet efter planperioden er udløbet i 2033.   
 
Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
 
 
Området der foreslås udlagt til fremtidig byzone til boligformål kan ses på kortet 
herunder. Områder omfatter følgende matrikler: 

 18 Esrum Kloster, Esbønderup 
 2ae Esrum Kloster, Esbønderup 
 1m Esrum Kloster, Esbønderup 
 16c Esrum Kloster, Esbønderup 
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Reduktion af arealer til byudvikling i Græsted Syd 
For at kunne udpege nye arealer til fremtidig byzone, er det jf. lovgivningen 
nødvendigt at udtage andre nuværende udlagte byzonearealer med mindre kommunen 
kan redegøre for et yderligere behov. 

Gribskov Kommune foreslår, at dele af de nuværende byudviklingsarealer ved Græsted 
Syd og Breddam udtages af kommende kommuneplan, således at andre arealer i 
kommunen kan udpeges.  

 Arealerne er i alt på ca. 30,5 ha. En del af områderne er udlagt til Kommuneplan 
2013-25 til perspektivområder, mens andre er omfattet af kommuneplanrammer.  

Arealerne omfatter matriklerne:  

 6s Græsted by, Græsted 
 6f Græsted by, Græsted 
 14a Græsted by, Græsted 
 8i Græsted by, Græsted 
 14b Græsted by, Græsted 
 6u Græsted by, Græsted 
 12e Græsted by, Græsted 
 15c Græsted by, Græsted 
 12a Græsted by, Græsted 
 12f Græsted by, Græsted 
 14c Græsted by, Græsted 
 12d Græsted by, Græsted 
 15a Græsted by, Græsted 
 16 Græsted by, Græsted 
 10ao Græsted by, Græsted 
 10i Græsted by, Græsted 
 10c Græsted by, Græsted 
 10da Græsted by, Græsted 
 10ag Græsted by, Græsted 
 10cy Græsted by, Græsted 
 10g Græsted by, Græsted 

 

Kortet på næste side viser arealudlæg til fremtidig byudvikling ved Græsted jf. 
Kommuneplan 2013-25 
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Kortet herunder viser hvilket arealer det foreslås fortsat udlægges til fremtidig 
byudvikling i Græsted Syd. 
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Ændring af rammeområde fra 
offentligt formål til boligformål 
i Helsinge 
Ejeren af matr.nr. 8mu, 11bu og 11a Helsinge by, Helsinge, ønsker at en del af 
kommuneplanramme 1.D.03 – Hotel og Kursuscenter ved Bymose Hegn (område til 
offentlige formål) ændres, så der bliver mulighed for at planlægge for boliger på 
ejendommen.  
 

Gribskov Kommune forslår på den baggrund at en del af rammeområdet 1:D:03 
ændres fra offentligt formål til bolig formål: 

Ændringen berører følgende matrikler: 

 8mu Helsinge by, Helsinge 
 11bu Helsinge by, Helsinge 
 11a Helsinge by, Helsinge 

Kortet herunder viser hvilket området som foreslås ændret fra offentligt formål til 
boligformål. 
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Ændring af kommuneplan-
rammer til erhverv 
Flytning af erhvervsområde i Stæremosen, 
Gilleleje, rammeområde 2.E.04 
Gribskov Kommune foreslår at ændre i afgrænsningerne for det fremtidige 
erhvervsområde ved Stæremosen for give bedre arrondering og sammenhæng til 
erhvervsområdet Stæremosen.  
 
En mindre del af Rammeområde 2.R.09 Rekreativt område sydøst for Gilleleje ændres 
også, så det bliver en del af erhvervsområdet.  
 
Kommeplanramme 2.E.04 i kommuneplan 2013-25 rummer følgende matrikler: 

 1d Bonderup, Gilleleje 
 9x Bonderup, Gilleleje 
 10d Bonderup, Gilleleje 

Det nye forslag til ny afgrænsning af ny erhvervsområdet ved Stæremosen syd 
Berører følgende matrikler:  

 1d Bonderup, Gilleleje 
 89ai Bonderup, Gilleleje 
 89ak Bonderup, Gilleleje. 

På nedenstående kort fremgår det, hvilke rammer Gribskov Kommune foreslår at 
ændre eller flytte. 
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Ændring af erhvervsområde til boligområde i 
Esbønderup 
Gribskov Kommune foreslår at matr. nr. 19c og dele af matr. 1af Kirke Esbønderup by 
konverteres fra erhvervsområde til boligområde, mens den øvrige den af 
rammeområde 6.E.01 Erhvervsområde i Esbønderup fortsat forbliver erhvervsområde.   

Ejeren af matr.nr, 19c Kirke Esbønderup by har søgt om ændring af sin ejendom fra 
erhvervsområde til boligområde. Ejendommen er i dag en del af rammeområde 6.E.01 
Erhvervsområde i Esbønderup. Området er ubebygget, men ligger i byzone. Arealet 
grænser op til et ubebygget byudviklingsområde, samt Gydevej 15 og 17. 

Der er ikke taget stilling til hvor mange eller hvilken typer boliger, der kan planlægges 
for på arealet. 
 

Ændring af kommuneplanramme 6.E.01 fra erhvervsformål til boligformål berører 
følgende matrikler: 

 19c Kirke Esbønderup by, Esbønderup 
 1af Kirke Esbønderup by, Esbønderup 
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Arealreservation til evt. vej 
nord om Mårum 
 
i Kommuneplan 2013-25 er der i afsnit 4.1 Veje beskrevet et ønske om en ny vej nord 
om Mårum.  
 
Vejen en beskrevet i retningslinje 4.02-13: Der er reserveret areal til mulig fremtidigt 
vejanlæg til omfartsvej nord om Mårum. Vejføringen er ikke endeligt fastlagt.  
 

Gribskov Kommune foreslår at retningslinjen og arealreservationen til vejen fjernes i 
Kommuneplan 2021-33. 

Arealreservationen til vejudlægget berører følgende matrikler: 

 6t Mårum by, Mårum 
 6al Mårum by, Mårum 
 6a Mårum by , Mårum  

 

Det reserverede areal til vejføringen fremgår af kortet nedenfor: 
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Ny afgrænsning af bymidterne i 
Helsinge, Gilleleje og Græsted  
Kommuneplanen skal sætte nogle rammer for detailhandel. Rammerne er med til at 
definere, hvor der må være butikker, og hvor store de må være. Planlægning for 
detailhandel skal bidrage til at fremme levende bymidter, god tilgængelighed til indkøb 
og velfungerende markeder. 

Gribskov Kommune har haft COWI til at vurdere behovet for og placering af 
detailhandel, herunder afgrænsning af bymidterne i Helsinge, Græsted og Gilleleje. 
Nye detailhandelsbutikker skal placeres i bymidterne eller lokalcentre med mindre de 
alene forhandler særligt pladskrævende varer. Eksisterende butikker der ligger udenfor 
bymidterne kan fortsat blive liggende, da de er eksisterende lovlig anvendelse. 

Gribskov Kommune vurderer, at man med fordel kan reducere bymidte-
afgrænsningerne i de tre bymidter  i Helsinge, Græsted og Gilleleje. På den måde kan 
man koncentrere det område, hvor der kan etableres nye butikker, så man undgår, at 
butikkerne kommer til at ligge for spredt. Hvis afgrænsning af bymidterne ændres kan 
eksisterende butikker udenfor bymidterne forsat være der.  

Helsinge  
Gribskov kommune forslår at reducere bymidteafgrænsning i Helsinge - med området 
omkring Gribskov Gymnasium. Desuden foreslås området hvor samt området hvor 
Kvickly udvider deres parkeringspladser inddraget i bymidten. Kortet herunder viser 
afgrænsningen af bymidten i Helsinge som den ser ud i den gældende Kommuneplan 
2013-25 samt det nye forslag. 
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Græsted 
I Græsted foreslår Gribskov Kommune at reducere bymidteafgrænsning i Græsted med 
området omkring Græsted Folkepark og området Nord for Dønnevældevej (hvor der nu 
er lokalplanlagt for boliger).   

Kortet herunder viser afgrænsningen af bymidten i Græsted som den ser ud i den 
gældende Kommuneplan 2013-25 samt det nye forslag. 
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Gilleleje 
I Gilleleje foreslår Gribskov Kommune at reducere bymidteafgrænsning i Gilleleje med 
området syd for Kystvej og ved Gillelejehallen/Bøgebakken. 

Desuden foreslås det, at udvide Gilleleje bymidte med området vest for Gilleleje havn. 
Baggrunden for forslaget om at udvide bymidten i havneområdet er, at der i forvejen 
er mange bylivsskabende funktioner, som f.eks. restauranter, i området.  

Bymidten bliver på den måde lidt mindre og flytter fokus mod Gilleleje Havn og 
sammenhæng mellem by og havn. 

Kortet herunder viser bymidte afgrænsningen i den gældende kommuneplan 2013-25 
og det nye forslag til bymidteafgræsning. 
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