
Hvidbog  
 
Vurdering af høringssvar til for-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33.  
UBL 09.02.2021 
 
Dele af forslag til Kommuneplan 2021-33 har været i for-høring fra den 3. december 2020 til den 3. januar 2021. Der er modtaget 61 høringssvar i 
høringsperioden. 
  
I det følgende gennemgås de modtagne høringssvar med administrationens vurderinger og anbefalinger. Høringssvarene er medtaget i uddrag. 
Høringssvarene er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. 
 
Oversigt over emner i høringssvar: 
Udlæg af areal til fremtidig byudvikling til boliger- Ved Skoven 3,5,7 i Helsinge 
Arealet Ved skoven 3, 5 og 7 har en høj rekreativ værdi og flere naturværdier. Området er samtidig et bindeled til Høbjerg Hegn.  
 
Udlæg til areal til fremtidig byudvikling til boliger - Del af Matr. nr. 5aa Nejlinge by, Helsinge 
Der udtrykkes en klar bekymring omkring de trafikale forhold, hvis området udlægges til boliger. Det påpeges at mange vil være berørt af at miste udsigt og udsyn 
til skoven. 
 
Udlæg til areal til fremtidig byudvikling til boliger - Skærødvej 29, del af matr. nr. 6a Skærød by, Helsinge 
Udlægget vil give en forøgelse af trafik dels på Skærødvej og Gammel Amtsvej. Der oplyses om et rigt dyreliv bl.a. pga. den korte afstand til Arresø. Der 
udtrykkes undren over at arealeudlægget ikke fungere som en afrunding af eksisterende bysamfund. Der anmodes om erstatning for tab af herlighedsværdi og 
evt. skader ved opførelse af boliger.  
 
 
Udlæg til areal til fremtidig byudvikling til boliger Ramløse Øst – matr. nr. 7c Ramløse by, Ramløse 
Indsigelsen begrundes ud fra en lang række punkter. Herunder at en overførsel fra landzone til byzone vil være i strid med regionalplanens beskyttelse af 
området, som beskyttelsesområde med værdifulde landskaber. Der påpeges at sagen i givet fald skal forelægges i naturklagenævnet. Dette høringssvar er 
underskrevet af 61. 
 
Udlæg til areal til fremtidig byudvikling til boliger- Del af matr. nr. 1bm Vejby by, Vejby 
Vejby Lokalråd støtter op om fremtidig byudvikling, og ser gerne der kommer flere tilflytter til byen. 
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Udlæg af perspektivområde ved Esrum Øst 
Der gøres indsigelse mod arealudlæg. Dette sker på baggrund af Esrum kanals status som fortidsminde som er indbefattet 100m beskyttelses linje. Der gøres 
opmærksom på dræningsforhold ved en udstykning. Der henvises yderligere til kommuneplan 2017-2029 (PMU 28.08.2017) ”Administrationen anbefaler ikke at 
arbejde med byudvikling på dette sted, dels fordi det ikke er i overensstemmelse med Fingerplanen og dels på grund af beskyttelsesinteresser i 
området.” Yderligere påpeges der at mange års konstant jordtip på marken øst for Esrum Øst, aldrig er forelagt Esrums borgere til godkendelse. Bestyrelsen i 
Esrum Borgerforening går opmærksom på at en udvidelse af boligmasse vil sikre institutioner og skole. Yderligere beskrives Esrum kvaliteter og værdier. Der 
henvises til en række punkter som bør overvejes i forhold til udlæg af ny bebyggelse. Der er yderligere vedlagt 44 underskrifter fra Esrum borgergruppe 
 
Reduktion af arealer til byudvikling i Græsted Syd 
Generelt er der positive tilbagemeldinger på at arealerne reduceres. Der gøres opmærksom på at en stor gruppe borger har udtrykt netop denne placering for   
kommunens nye sundhedshus, og er forargede over at Græsted syd fjernes fra kommuneplanen.  
 
Ændring af del af rammeområde 1.D.03 Hotel og Kursuscenter Bymose Hegn fra offentligt formål til boligformål 
Det ønskes ikke at området udstykkes til boligformål. Der henvises til trafikale forhold og parkeringsmuligheder. Yderligere opfordres der til at arealet udlægges 
som bypark grundet den rekreative værdi.  
 
Ændret placering af del af kommuneplanramme 2.E.04 Stæremosen Syd 
Der forlægger en anmodning for jordstykke (89AK) vil blive udlagt til erhvervsudstykning. Der ønskes yderligere at jordstykke 89 AL samt 3 B også kan udlægges 
til enten erhvervsudstykning eller til boligudstykning, eller en kombination af begge i forbindelse med revidering af kommuneplan. 
 
 
Ændring af del af kommuneplanramme 6.E.01 Erhvervsområde i Esbønderup til boligformål 
Der gøres opmærksom på manglende orientering til grundejerforeningerne. Ligeledes påpeges det at ejerne af matrikel 1a og matrikel 19a ikke har ønsket 
matriklerne ændret fra landzone til byzone. Der henvises til at erhvervsområdet 6.E.01 har status som naturbeskyttelsesområde iflg. NetGis over Gribskov 
Kommune, og at erhvervsområdet 6.E.01 ligger delvist indenfor skovbyggelinjen iflg. NetGis over Gribskov Kommune. 
Der udtrykkes yderligere bekymring for de trafikale adgangsveje, da de nuværende forhold ikke er optimale. Der ønskes at bevare et stendige og Evighedstræ i 
fremtidig planlægning.  
 
Fjerne areal til reservation af vej nord om Mårum 
Der udtrykkes en undren over fjernelse af reserveret areal til omfartsvej ved Mårum. Kommunens positive udvikling giver udfordringer for Mårum, som er svært 
belastet af tung trafik fra Helsinge og Græsted. Der ytres et ønske om en cykelsti forbindelse til Græsted.  
 
Ændring af bymidte i Gilleleje  
Gilleleje Lokalråd undrer sig over den ”Ny afgrænsning af bymidten i Gilleleje”. Dette understøttes af mange andre høringssvar. REMA 1000 understreger  
den forudgående dialog med Gribskov Kommune omkring projektet, og henviser til en udarbejdet en gennemgribende undersøgelse af effekterne for 
trafikafviklingen, handelslivet og bymiljøet ved at flytte den eksisterende REMA 1000 i Gilleleje til den angivne placering. Yderligere er flere imod den nye bymidte 
afgrænsning. Der er et ønske om flere parkeringspladser. 
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Gilleleje Havn gør indsigelse mod, at en del af havnens område mod vest indgår i bymidten. Gilleleje Havnelaug er interesseret i at fastholde den planmæssige 
status, som havnens områder har nu, i henhold til den nuværende kommuneplan. Generelt udtrykkes undren over de udlagte arealer i den vestlige del af havnen, 
og hvilke udviklingsmulighederne det kan indbefatte. Yderligere ønskes et svar på om der ønskes reduktion af den aktuelle og aktive fiskerihavns 
funktionsmuligheder i de nye bymidteområder. Der ønskes ingen statusændringer i ”Det Gamle Gilleleje”. Der henvises til at arealerne ved Havhøkeren, 
Kanalvej, Havnevej og Nordre Havnevej (d), fortsat bør være styret af den bevarende lokalplan 15.31.  
Yderligere ønskes en klar definition af hvad Bymidte indbefatter.  
 
 
Andet 
Dette afsnit indbefatter bemærkning fra Blistrup Brugsforening om rammeafgrænsning ved Conrad Nyegårdsvej. Ammendrup Park IV ApS ønsker areal ved 
Ammendrup Park inddrages til byudvikling.  
 
 
Høringssv
ar 
Nr. 

Afsender Resumé af høringssvaret Administrationens 
vurdering og anbefaling  
 

Forslag til ændringer 
i Forslag til 
Kommuneplan 2021-
33 i forhold til 
materialet der har 
været i for-høring  

Udlæg af areal til fremtidig byudvikling til boliger 
 
Ved Skoven 3,5,7 i Helsinge 

 
1  
 

Tanja og 
Kasper Laust 
Engerødvej 
29 
3200 
Helsinge 
 

Bor på Engerødvej 29, der op til det omtalte område Ved Skoven 3,5 og 7. 
 
Hele vores udsigt både fra hus og have omfatter de nævnte arealer med den 
nuværende mose og omkringliggende grønne område med træer og udsigt til 
skoven. Der er et omfattende dyreliv med hjorte, fugle og smådyr der beriger 
vores hverdag og som betyder meget for os. 
 
Vi købte vores hus i 2004 netop pga den smukke udsigt og de ugenerede 
omgivelser. Det er altafgørende for os, at der ikke ændres på de naturområder, 
der ligger mellem os og Bymose Hegn. Vi sætter uendelig meget pris på vores 
grønne udsigt og ønsker det bevaret i fremtiden. 
 
Da vores hus ligger i plan med Engerødvej hvilket er et niveau højere (ca 1 
etage) end grunden/haven, betyder det, at vi og flere andre huse har løftede 
terrasser, der derved giver ekstra udsigt ud over landskabet. Det betyder, at 
bebyggelser i området vil synes ekstra skæmmende både fra 
vores vinduesudsigt og fra vores udendørsarealer.  
 

Ved Skoven 3 og 7 er 
ubebyggede, mens der på 
Ved Skoven 5 er er 
enfamiliehus. 
Der er en sø/moseområde 
på Ved Skoven 3 der er 
beskyttet efter 
naturbeskyttelseslovens §3. 
 
§3 området og arealerne 
omkring er sandsynligvis 
levested for bl.a. padder. 
  
Administrationen foreslår at 
arealudlægget til ny byzone 
ved Ved Skoven reduceres 
således at den alene er en 
stribe i den vestligste del af 

Arealudlægget til 
rammeområde 1.B.31 
reduceres således at 
den alene er en stribe i 
den vestligste del der 
kan overføres til byzone. 
Da det reducerede 
område vil ligge tæt på 
§3 området vil der kun 
kunne opføres et mindre 
antal boliger (3-5). For at 
fastholde områdets åbne 
præg kan boligerne 
alene opføres som 
åben-lav bebyggelse 
med en mindste 
grundstørrelse på 1.000 
m2.  
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Der er heller ingen tvivl om, at vores hus/grund vil falde betragteligt i værdi, hvis 
der opføres bebyggelse på de omtalte arealer.  
 
Vores område har altid været særligt attraktivt netop pga beliggenheden og 
udsigten til natur og grønne arealer. 
 
Vi kan på ingen måde støtte forslaget og ønsker hermed at modsætte os 
ændringen fra landzone til byzone. 
 

Ved Skoven 3, der kan 
overføres til byzone. Arealet 
vil blive ca 0,6 ha. 
 
Da det reducerede område 
vil ligge tæt på §3 området, 
som ikke må bebygges 
(hertil kommer en 
bufferzone omkring §3-
område) vil der kun kunne 
opføres et mindre antal 
boliger. For at fastholde 
områdets åbne præg 
foreslås det at boligerne 
alene kan opføres som 
åben-lav bebyggelse med 
en mindste grundstørrelse 
på 1.000 m2. 
 

 
 
Vedrørende udsigtsforhold 
bemærkes at terrænforhold 
og karakter af den 
foreslåede bebyggelse vil 
bevare gode udsigtsforhold 
for et byområde. 
 

1 del 2 Tanja og 
Kasper 
Lauest 

Vi er meget bekymrede for de vand-problemer, der kan opstå hvis der bygges 
på det omtalte areal. På nuværende tidspunkt fungerer området som et 
opsamlingsreservoir for nedbørsvand og en stor del af arealet er meget vådt og 

Se ovenfor. Se ovenfor. 
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Engerødvej 
29 
3200 
Helsinge 

sumpet - specielt det meste af "Ved Skoven 3" som også støder op til vores 
grund.  
 
Vi er bekymrede for om bebyggelse vil medføre, at vandet vil løbe ind i vores 
have som terrænmæssigt ligger lige så lavt som de omtalte arealer. 
Vi vil endnu engang fraråde at ændre området til Byzone, og skulle kommunen 
alligevel overveje det, så ønsker vi en redegørelse for 
hvad det kan betyde for de tilstødende grunde mht risiko for ændring i 
vandstanden. 
 

 
6 
 

Henrik Olsen 
Engerødvej 
35 
3200 
Helsinge 
 

Arealet Ved skoven 3, 5 og 7 udgør i dag en meget vigtig naturkorridor med et 
meget rigt naurliv. En indarbejdelse af dette område fra landzone til byzone vil 
få store konsekvenser for denne rige natur samt alle bebor i dette område. 
Området er samtidig et vigtigt bindeled til Høbjerg Hegn. 
Mange vilde dyr lever og færdes i og ved dette område. Her er observeret 
rådyr, ræv, ugle, nattergal, flagermus og ørnefugle. 
 
Jeg vil derfor påpege vigtigheden af bevarelse af denne naturkorridor. 
I takt med at byen vokser/udvides er det vigtigt at medtænke og bevare 
naturområder. 
I særdeleshed også når der er planer om at bebygge det tidligere område for 
Engerød børnehave og området Matr. Nr. 8mu, 11bu og 11a Helsinge ved 
Bymose Hegn. 
 
For os som er naboer til Ved skoven 3, 5 og 7 og bevidst har valgt at bosætte 
os her på grund af dette naturområde, vil det være et stort tab at ændre 
området til byzone med dertilhørende bebyggelse efterfølgende. 
 
For Helsinge by udgør det også et unikt område, da man på den måde 
inddrager det vilde naturliv ind i selve byen. jeg opfordrer derfor til at man 
bevarer dette vigtige naturområde/åndehul inde i det fremtidige bebyggede 
område og ikke bare uhæmmet bebygger en hver ledig kvadratmeter i byen. 
 
Jeg håber også at i vil lytte til os der bor i dette område og forhåbentligt stadig 
skal være glad for at bo i dette område. 
Håber at kommunens biologer også vil forholde sig til området og det 
naturdyreliv der er i området. 
 

Se høringssvar 1.  Se høringssvar 1 



6/57 

9 Lene Bitsch 
Petersen 
Peter 
Rostgaard 
Christensen 
Ved Skoven 
13, 3200 
Helsinge 

Som beboer Ved Skoven 13, er vi meget bekymrede over den planlagte 
ændring af arealanvendelsen Ved Skoven 3, 5 og 7. 
 
Den påtænkte ændring fra landzone til byzone Ved Skoven vil kunne medføre 
en række ændringer for det lokale dyre og planteliv. Vi er overbeviste om at en 
evt. bebyggelse på ovennævnte områder vil være i strid med 
Naturbeskyttelsesloven paragraf 3. 
 
Hvis man påtænker bebyggelse i området er der fare for at vådområderne 
ødelægges pga. ændringer i vandstanden. I området er der et vådområde med 
mose og ellesump som er fredet og bevaringsværdigt. Dette vådområde 
hænger sammen med flere andre vådområder i umiddelbart nærhed, se 
vedlagte kort over paragraf 3 områder som ligger i forbindelse med hinanden: 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 
&load=39faeda7-43ae-4f0b-a1ec-dc58df04b30b 
 
I dette område findes et rigt dyre og planteliv, som er beskyttet af både 
Naturfredningsloven og af EU ’s habitatdirektiv.I området har vi gennem en 
årrække konstateret forekomst bilag IV-arter - beskyttede arter efter EU's 
naturbeskyttelsesdirektiver: 
 
I områder forekommer der i øvrigt sjældne og truede dyre og plantearter, som 
er Natura 2000 arter, f.eks. ynglende hvinænder, troldænder, grønfrø og 
butsnudet frø samt forekomst af den fredede orkidé Skovhullæbe. 
 
Flere af ovennævnte arter kræver større sammenhængende levesteder, dvs. at 
arterne skal kunne vandre uhindret mellem forskellige 
biotoper. Der henvises til EU ’s naturbeskyttelsesdirektiv og forbud mod 
ødelæggelse af levesteder for både Flagermus og padder. Vi forventer at 
kommunen kan redegøre for og sikre at disse naturbeskyttelseskrav overholdes 
i den kommende kommuneplan. 
 
Det er vores faglige vurdering at en ændring af arealanvendelsen Ved Skoven 
3, 5 og 7 vil have negativ effekt på biodiversiteten i området og samtidig er i 
strid med både danske- og EU-naturbeskyttelses direktiver. 
 

Se høringssvar 1. 
 

Se høringssvar 1 
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22 Charlotte og 
John 
Konradsen 
Engsvinget 
23 3200 
Helsinge 
 

Indsiger beklager sig indledningsvist over forløbet med 
kommuneplanrevisionen, og finder tidspunktet for den (December/julemåned) 
uheldigt valgt. Der protesteres desuden over det udsendte materiale 
vedrørende ved skoven 3,5,7. Det påpeges blandet andet at der mangler 
markering af privat vej, Skov linier og § 3 sø på underlagt materiale. 
 
Indsigelsen går derefter specifikt på planen om at ændre på status på arealet 
Ved Skoven 3 og Ved Skoven 7. Indsiger bor helt ud til Ved Skoven 7 og har 
siden 1974 set hvordan den uberørte natur i området har været brugt af 
borgere, legestuebørn, spejdere og motionister samt kursister fra Bymose 
Hegn. 
 
Der påpeges en undren overfor behovet for statusændring, da dette tidligere er 
blevet afvist. Der gøres desuden opmærksom på afvandingsproblemer ved 
stigende vandmængder og afledning af tagvand. Området anses for at være det 
eneste stykke vilde natur inden for gåafstand af bymidten, hvilket gør, at det bør 
bevares. 
 
Gribskov Kommune har igennem tiden og især nu, slået sig op på at være en 
grøn kommune med nem adgang til rekreative områder og det grønne miljø. 
Hvor børnefamilier skal få lyst til at flytte til Gribskov kommune, fordi vi kan 
tilbyde smukke og unikke grønne områder, tæt på byen. At fjerne de grønne 
rekreative områder for at lave mere by er ikke en måde at tiltrække nye 
børnefamilier på. Vi skal da netop bevare vores smukke områder i Gribskov. 
 
Der er allerede i dag udlagt en lang række områder til bebyggelse som ikke er 
udnyttet, og det at Kommunen ikke har søgt om yderlige arealer men inddrager 
områder fra Græsted i planen, vidner om at der ikke er yderlige behov men 
derimod er tale om en omfordeling. En omfordeling der gavner de få og skader 
de mange. 
 

Se høringssvar 1 Se høringssvar 1 

25 Ole Henrik 
Larsen/Annett
e L. Larsen  
Engsvinget 
33  
3200 
Helsinge 

Overførsel fra landzone til byzone: 
Området er i dag beliggende i landzone. Hovedformålet med planlovens 
landzone bestemmelser er at forhindre bebyggelse og anlæg i det åbne land 
samt at bevare værdifulde landskaber. Områdets grundejere har etableret sig 
og investeret i tillid til at områdets naturværdier vil blive bevaret fremadrettet. 
Umiddelbart kan kommunen se frem til et øget grundskatteprovenu ved 
overførsel af området til byzone men på længere sigt vil provenuet fra 
nabogrundene falde i takt med bortfald af naturværdierne. Samlet set vil 
regnestykket med stor sikkerhed blive negativt både for de nuværende 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1 
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grundejere og for kommunen. Der er jo ikke mangel på byggegrunde i Helsinge.  
 
Området tjener til klimasikring: 
Udover at fungere som hjemsted for en righoldig flora og fauna tjener 
vådområdet også i dag som klimasikring ved kraftige regnskyl. I 2011 stod store 
dele af engen under vand efter heftige regnskyl i forsommeren. Og i 
vintermånederne er stien over engen ofte periodevis dækket af vand på grund 
af høj grundvandsstand. Engens håndtering af disse skiftende naturfænomener 
belaster ikke kommunebudgettet i dag. Men behovet for klimasikring i 
forbindelse med heftige regnskyl forudses at stige fremover, og hvis engens 
status ændres kan dette udløse potentielle ekstraregninger for kommunen 
fremadrettet. 
  
Store naturværdier går tabt:  
Vådområdet hænger i dag sammen med flere andre vådområder i umiddelbar 
nærhed. Og danner på den måde hjemsted for en righoldig flora og fauna. Og 
området benyttes flittigt af kvarterets beboere som adgangsvej til 
spejdergrunden og til Høbjerg Hegn. En bebyggelse af hele eller dele af 
området vil enten kræve en sænkning af grundvandsstanden eller 
terrænregulering af arealet ved tilførsel af jord. Begge dele vil være i modstrid 
med naturbeskyttelseslovens hovedsigte om at beskytte områdets 
naturværdier.  

26 Henrik K. 
Olsen 
Engerødvej 
35 
 
På vegne af 
65 borger  
 
 

Helt overordnet er vi bekymrede for, at området Ved Skoven 3, 5 og 7 skal 
ændres fra ”landzone med rekreativt formål” (jf. 1.R.03) til ”byzone med bolig 
formål”. Ikke mindst i kombination med at der andre steder i Helsinge også 
skæres ned på de grønne arealer - her tænker vi bl.a. på den høje bebyggelse 
overfor rådhuset og det mulige byggeri på Bymose Hegn.  
 
Dette forringer både byens miljø og det rige dyreliv, som findes i området, samt 
adgangen til naturen.  
 
Adgang til skoven fra Helsinge: Som nabo og/eller bruger af området ønsker vi 
at gøre opmærksom på den store værdi området har for os og andre borgere i 
Helsinge. Det bruges til gå-ture, hundeluftning, løb, familiebesøg, 
spejderarbejde, etc. – og til at finde ”hvile og afslapning”, som ”rekreativ” 
betyder. Området er indgangen til Høbjerg Hegn og gør at vi har kort afstand ”til 
skoven” og det rekreative. En ændring til byzone, med tilhørende beboelse, vil 
gøre afstanden for os til naturen længere og derved forringe vores dagligdag. Vi 
ønsker derfor IKKE at området ændres til byzone med bolig formål!  
 

Se høringssvar 1 Se høringssvar 1 
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Natur: Det er tydeligt for enhver der bruger området, at det huser et rigt plante- 
og dyreliv. Vi er bekymrede for hvad bebyggelse vil gøre for naturen – både 
under opførsel af evt. bygninger og efterfølgende, når beboelsen forringer 
mulighederne for planter og dyr. Bynær natur skal beskyttes, specielt i lys af at 
Helsinge ikke har meget tilgængelig natur tilbage i byen. Det undrer os også, at 
Gribskovs Kernefortælling lægger meget vægt på naturen, men at kommunen 
foreslår at reducere denne netop i Helsinge – og det i en tid, hvor naturen får 
mere opmærksomhed end nogensinde før.  
 
Vand: Området er kendt for at være et vådt område, hvor stien mellem Ved 
Skoven 3 og Ved Skoven 7 årligt er oversvømmet. En øget bebyggelse vil højst 
sandsynlig mindske muligheden for at området kan optage vand og dermed 
forøge chancen for oversvømmelser og dermed mindske brugen af området og 
adgangen til skoven. Det vil igen betyde ”længere” til skoven, ud over de gener 
oversvømmelser pådrager vores medborgere som er naboer til området.  
 
Attraktivitet: Området repræsenterer en af grundene til at Helsinge er en 
attraktiv by. Mange har valgt netop denne del af byen for at kunne være tæt på 
skoven og naturen. At omlægge området til byzone med beboelse, vil reducere 
attraktiviteten betragteligt, ikke alene for nabokvarterene, men for hele Helsinge 
by. Dette bekymrer os i en situation, hvor Helsinge gerne vil tiltrække ny 
borgere.  
 
Trafik: I takt med den øgede bebyggelse i Helsinge bliver vejene mere 
belastede. Med udsigt til en evt. bebyggelse på Ved Skoven og Bymose Hegn, 
vil det give en stor belastning på T-krydset ud til Frederiksborgvej. Det kan 
bekymre os, hvad dette vil have af konsekvenser for os, som bruger 
Frederiksborgvej, når mange biler skal ind og ud ad Bymosegårdsvej i 
myldretiden. 
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27 Eva Duch & 
Dennis 
Lybecker 
Engerødvej 33, 
3200 Helsinge 

Som nabo (Engerødvej 33) udtrykkes bekymring for jordpåfyldning, og 
hindringer for afløb af eget overfladevand samt evt. pilotering, som måske vil 
medføre skader på indsigers og naboers ejendom. Der udtrykkes desuden 
bekymring for evt. værditab og herlighedsværdi. Indsiger stiller spørgsmål ved, 
om der overhovedet er behov for flere byggegrunde i kommunen. 
 
Indsiger efterlyser en ”beregning” af miljømæssig påvirkning af fredede arealer 
og påpeger at man skal bibeholde de naturområder vi har i stedet for at 
bebygge dem, Det vil efter deres mening tiltrække flere ressourcestærke 
borgere og henviser til vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen i 
Troldebakkerne, hvor den nye bebyggelse ligger i direkte kontakt til 
naturområderne, men ikke I dem.  
 
Vi har hørt at der tidligere er søgt om at skifte status til byzone hvor det blev 
afvist. `Hvad var begrundelsen dengang og hvad har ændret sig siden da der 
gør at man nu ønsker at gøre det til byzone? Indsiger mener helt generelt, at 
naturområder skal bevares med tilgængelighed for alle borgere, også ældre og 
handikappede, som har brug for små, nære åndehuller. 
 
Med de allerede planlagte byggeprojekter ved Vognmarken, Den gamle 
børnehave, Bymosecenteret, og rækkehusene på Ahornvej, og den forventede 
tilflytning, er der stort behov for at bevare de naturlige åndehuller der er. Der 
gøres desuden opmærksom på generelle problemer med håndtering af 
regnvand og de økonomiske problemstillinger i den henseende. Der vedlægges 
yderligere private billeder og iagttagelser af naturen og dyrelivet i egen have.  
 
 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 

33 Lene & Dirk 
Bredgaard 
Bucka-
Lassen 
 
Ved Skoven 
5 3200 
Helsinge 

Som efterspurgt via for-høringen til kommuneplanen 2021-33, fremsender vi 
hermed vores svar til for-høringen, som indeholder vores perspektiver og 
bekymringer, vedrørende forslaget om at udlægge Ved Skoven 3, 5 og 7 fra 
”landzone med rekreative formål” til ”byzone med boligformål”.  
 
Ved Skoven er i dag en charmerende lille skovvej, den ligger i landzone, det 
omgivende naturområde indeholder naturbeskyttet sø og elle-sump, og er ifølge 
kommunalplan 2013-25 udlagt til rekreative formål. Vi vil gerne slå fast at vi 
som grundejere af Ved Skoven 5 IKKE ønsker at området bliver omlagt til 
byzone (selvom det ved en trykfejl fremgår således af for-høringen).  
 
Andre perspektiver på, hvorfor forslaget bør afvises.  
Naturen i området er værdifuld, der beskriver et rigt dyreliv. Det påpeges at 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 
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samlede naturbeskyttede areal vurderet væsentligt større. Der er vedlagt 
billeder som dokumentation på dette. Yderligere er kommunens biologer 
orienteret og gjort opmærksom på den manglende besigtigelse og registrering 
af flora og dyreliv. Det findes beklageligt at man ikke har haft disse 
registreringer på plads, eller har besigtiget området grundigere inden man 
foreslår det omlagt til byzone for boligformål.  
 
 Der gøres desuden opmærksom på generelle problemer med 
håndtering af regnvand og de økonomiske problemstillinger i den henseende. 
Indsiger stiller spørgsmålstegn ved hvem der kan holdes ansvarlig for 
eventuelle skader af vedkommende ejendom ved evt. opførelse af boliger. 
Ligeledes beskrives der en række trafikale forhold som ikke er 
hensigtsmæssige ved opførelse af byggeri. Der udtrykkes bekymring omkring 
økonomien ved anlæggelse af ny fællevej. Indsiger er ikke bekendt med hvad 
skiftet fra land til byzone vil medføre af ændringer for bl.a. hold af husdyr, 
herunder høns  
 
På baggrund af en større underskrift indsamling er det tydeligt at området 
benyttes af mange af Helsinges borger, som ytrer at det er vigtigt at have 
bynær natur i gåafstand. Derfor undre det indsiger at nedlægge de rekreative 
områder som allerede er vel besøgt og værdsat.  

Det forekommer indsiger mærkværdigt at beslutningen om at tager arealet ved 
skoven 5,7,9 med i kommuneplanen på baggrund af en privat investeres ønske 
om at ændre zonestatus, efter invester har købt grunden. Det begrundes med 
eksempler på lignende sager som før er blevet afvist af administrationen med 
argumenter som modsiger sig denne type udvikling af Helsinge.  
 
 Indsiger beklager sig over forløbet og muligheden for at indhente 
materiale (December/julemåned) dette er uheldigt valgt og ikke 
hensigtsmæssigt, og bede kommunen fremover at overveje hvornår der 
inviteres til høringssvar.  
 

38 Trine 
Schousen, 
Engerødvej 
25, 3200 
Helsinge 
 

På baggrund af Gribskov kommunes Forslag til kommuneplan 2021-33, som 
blev sendt i for høring d. 3/12 2020, blev der på foranledning af en række 
borgere fra Engerødkvarteret i Helsinge d. 14/12 2020 oprettet en elektronisk 
underskrifts-indsamling til fordel for at bevare de grønne rekreative områder tæt 
på Helsinge by.  
 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 
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479 borger 
har 
underskrevet 

Formålet med underskrftsindsamlingen var en idé om at skabe en reel 
borgerinddragelse, hvor man via en underskriftsindsamling kunne give 
Helsinges borgere mulighed at komme til orde og give deres mening til kende.  
 
Indtil videre har 479 borgere - størstedelen fra Helsinge - skrevet under på, at 
man ønsker området Ved Skoven 3, 5 og 7 bevaret i sin nuværende form. Og 
over 150 kommentarer til underskrifterne vidner om, at mange Helsinge-borgere 
har stor interesse i sagen.  
 
De mange kommentarer omhandler på forskellig vis ønsker om, at Helsinge 
skal være en attraktiv by, hvor der fortsat er rekreative områder, og hvor 
byudviklingen sker med omtanke. Selve området Ved Skoven benævnes bl.a. 
som ”en naturperle”, ”et åndehul”, ”en oase”, ”en grøn korridor”, ”et frirum” og 
”det lækreste spot i byen”. Ydermere beskriver kommentarerne området som 
bevaringsværdigt af hensyn til natur og miljøbeskyttelse.  
 
Nedenfor er samlet et udvalg af de mange kommentarer fra de næsten 500 
borgere, der allerede har givet deres mening til kende i 
underskrftsindsamlingen. Kommentarerne herunder er ikke redigeret, men 
direkte afskrevet og dermed et udtryk for borgernes mange forskelligartede 
ytringer.  
 
Vi håber, at vi med dette ”borgernes høringssvar” vil kunne give byrådet et 
indtryk af, hvad der rører sig af tanker, idéer og ønsker hos borgerne i forhold 
til, hvordan Helsinges natur og byudvikling forvaltes. 
 
Som beskrevet indledningsvis, var formålet med underskriftsindsamlingen at 
skabe en mulighed for borgerinddragelse i forbindelse med Forslag til 
kommuneplan 2021-33, og særligt med fokus på naturområdet Ved Skoven 3, 5 
og 7. Underskriftsindsamlingen har derudover skabt debat omkring den 
generelle byudvikling og sat fokus på borgernes ønsker om bevarelse af grønne 
områder i og omkring Helsinge by.  
 
Og sidst men ikke mindst gør flere kommentarer opmærksom på spørgsmålet 
omkring, hvorvidt en ændring af Ved Skoven 3, 5 og 7 overhovedet kan 
gennemføres, hvis regler og love skal overholdes. Helsinge er Gribskov 
kommunes hovedby. Det er på mange måder vigtigt, at byen er attraktiv! Det er 
her flest Gribskovborgere bor. Og selvom man har valgt at bo i en by, er det 
tydeligt, at naturen spiller en vigtig rolle for mange Helsingeborgere.  
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Vi håber, at dette – en slags ”borgernes høringssvar” – har givet byrådet nye 
perspektiver på, hvordan Helsinge også kan byudvikles. Og vi håber, at 
borgernes synspunkter og tilkendegivelser tages i betragtning i det fortsatte 
arbejde med Kommuneplanen. For; ”sammen skaber vi de bedste løsninger”, 
som det jo hedder sig på rådhuset.  
 
Vedlagt som bilag er PDF af underskriftsindsamlingen pr. 3/1 2021.  
 

     

41 Venlig hilsen 
Michael 
Melkjorsen 
Østergade 
109 
3200 
Helsinge 
 

Efter indsigers mening er det vanvittigt at udlægge dette område til boligformål. 
I nugældende kommuneplan er det udlagt til rekreative formål, og det bør det 
efter indsigers mening fortsat være. Områdets særligt fauna vil forsvinde for 
evigt hvis kommunen vælger den vanvittige beslutning. Et kommende byggeri 
vil ødelægge det helt specielle område hvilket vil være helt kritisabelt. 
 
Indsiger har tidligere været i tæt dialog med tidligere ejer af grundene, tilbage i 
2007 og 2008. og blev tilbudt at købe grunden Ved Skoven 7.  
 
Indsiger gik i dialog med kommunen og blev anbefalet ikke at investere i 
grunden fordi den ikke kunne udstykkes til bebyggelse. Derfor er indsiger vred 
over at dette nu tilsyneladende vil kunne lade sig gøre. Der gøres opmærksom 
på et ejerskifte medio 2020. Tidligere ejere har ejet arealet i de sidste 24 år, 
hvor man har betalt ejendomsskat uden at få mulighed for at bebygge området 
pga. omstændighederne. 
 
Man kan derfor få en fornemmelsen af at nogle personer har haft adgang til 
viden på området. Ellers er det meget underligt at man vælger at investere i de 
to grunde vel vidende at de ligesom de foregående 24 år (og årene før dette) 
udelukkende har været en udgift for ejer. 
 
Det nævnes at nuværende køber af Ved Skoven 3 og 7, ligeledes har købt 
Engerød Børnehave. En ejendomshandel som indsiger i øvrigt har påklaget til 
Ankestyrelsen pga. mistænksom købesum og valg fra kommunens side, og 
som stadig afventer en afgørelse. 
 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 
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Afslutningsvis rettes en bemærkning til det virtuelle møde den 15. december 
2020 omhandlende ovenstående for-høring. Mødet levede op til de 
forventninger man som borger kan forvente til forløbet. Håber man fremover får 
mere styr på forløbet, synes det er meget kritisabelt at man udvælger 
spørgsmål som man gerne vil svare på og ikke andre. Jeg stillede spørgsmål 3 
gange uden få svar, hvilket jeg har hørt andre ligeledes har gjort. 
 

46 Gregory 
Akerman 
Engerødvej 
41 
3200 
Helsinge 

For-høringssvar til for-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 2021-33 
I forslaget til “Kommuneplan 2021-33” vil kommunen bl.a. omdanne et ca. 2 
hektar stort naturområde i Helsinge, kendt som Ved Skoven, fra ”landzone med 
rekreative formål” til ”byzone med boligformål”. 
 
Jeg har følgende bemærkninger til denne del af planen og andre punkter. 
 
Naturen: 
Der gøres opmærksom på at der findes et varierende og omfattende plante-, 
fugle- og dyreliv på området. Området er forbundet til et større skovområde 
(Høbjerg Hegn), som har et dyreliv med større dyr. Yderligere er Søen i 
området en § 3 sø. Der oplyses at arealet er omfattet af skovbyggelinjen. 
”Kærnefortælling om Gribskov” er et af de vigtigste elementer naturen. 
 
Der påpeges at tilflyttere vælger Helsinge pga., at det er en “grøn” og 
børnevenlig provinsby. Og mener at det er bekymrende hvis foreslået 
gennemføres, da naturen ikke kan rulles tilbage. ”Kærnefortælling om Gribskov” 
er et af de vigtigste elementer naturen. 
 
Der gøres opmærk som på at Ved Skoven området er et vand 
opsamlingsområde for en stor del af Engerød Kvarteret. Vandstanden i området 
varierer meget afhængig af regnmængden, især ved korte perioder med megen 
og kraftig regn. Yderligere kan grundvandsspejlet ikke sænkes. Pga. §3 sø og 
arealer. Indsiger udtrykker bekymring ved terrænregulering, for at muliggøre et 
byggeri som i denne forbindelse, vil give grund til oversvømmelse af de 
omkringliggende nabo grunde. 
 
Den tidligere ejer af Ved Skoven 3 og 7 har i 2002 ansøgt om ændring af 
området fra landzone til byzone. Kommunen gav i sit svar af 19. august 2004 
afslag med bl.a. denne begrundelse 
 
 ” Byrådet har med vedtagelsen af planstrategien besluttet, at der i den 
kommende kommuneplan skal arbejdes bevidst for at styrke og fastholde de 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 
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grønne kiler, idet kontakten til landskabet er en væsentlig kvalitet i Helsinge 
Kommune. På den baggrund er det udvalgets vurdering, at det vil være 
uhensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at udstykke ejendommene som 
ansøgt, ta dette vil medføre en foregribelse af det igangværende arbejde med 
kommuneplanen.” Se: 
https://www.weblager.dk/rest/buildingproject/download/full/1580919#pagemode
=thumbs&view=Fit 
 
Ovenstående gælder også i større eller mindre grad for planerne for det grønne 
område ved Bymosehegn kursuscenter. 
 
Der stilles afslutningsvis spørgsmålstegn ved behovet for en plan, samt 
processen og udvælgelsen af de udpegede projekter.  
 

53 Cand Scient i 
biologi Lene 
Bitsch 
Petersen  
 
Ved Skoven 
13, 3200 
Helsinge,  
 

Jeg bor i dag i mit barndomshjem Ved Skoven 13 og er meget bekymret over 
udviklingen i hele området. Politikere der er valgt og som har lovet 
borgerinddragelse bør nu lytte.  
 
Naturen i dette skønne område må vi gøre alt for at bevare! Helsinges fine 
bypark og grønne område over for Bymosehegns kursuscenter bør også være 
med i denne bevarelse. Derfor bør man holde fast i arealanvendelsen til 
offentlig formål og glemme alt om flere boliger! Her vil det nemlig også medføre 
en række ændringer for det lokale dyre og planteliv ligesom ”Ved Skoven”. 
Vådområdet syd for den gamle Bymosegård hænger sammen med flere andre 
vådområder i umiddelbart nærhed. Her henviser jeg til vores indsigelse mod at 
omlægge ”Ved Skoven” 3,5,7 til byzone og vores beskrivelse af de arter vi ved 
som lever i denne Elleskov. Flere arter kræver større sammenhængende 
levesteder, dvs. at arterne skal kunne vandre uhindret mellem forskellige 
vådområder. Ved bebyggelse rundt om mosen på Bymosegård vil man herved 
forhindre dyrearter i at vandre mellem deres levesteder.  
 
Byggeriet i Troldebakkerne ønsker at skabe en bydel hvor fællesskab, trygge 
rammer, det sunde liv, direkte kontakt til naturen og bæredygtighed er 
primære parametre for den nye bydels identitet. Men her på Ved Skoven og 
Bymosehegns kursuscenter har vi allerede den bynære natur, så lad os dog 
beholde det vi har.  
 
Så det kan godt nok undre, at man i det hele taget vælger at foreslå ændring af 
disse grønne bynære områder til flere boliger. ”Ved Skoven” vil man omlægge 
landzone til byzone, så der også kan bebygges der. Jeg mener at bebyggelse 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 
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på ovennævnte områder vil være i strid med Naturbeskyttelsesloven paragraf 3. 
Man har ovenikøbet lige givet tilladelse til 10 rækkehuse og et enkelt hus på 
den gamle engerød børnehave, hvilket også må være problematisk fordi dette 
byggeri muligvis påvirker vandstanden i det nærliggende vådområde (Ved 
Skoven) der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven.  
 
Helsinges borgere bruger alle disse grønne områder som forbinder Høbjerg 
Hegn med byen. Jeg håber og tror på, at I der læser indsigelser vil lytte og 
forstå at naturen har høj prioritet og nydes af mange Helsinge borgere.  
 

54 Ejere af 
Engsvinget 5, 
7 og 9 

Vi er modstander af, at området Ved Skoven 3, 5 og 7 ændres fra ”landzone 
med rekreativt formål” (jf. 1.R.03) til ”byzone med bolig formål` 
 
Vi ønsker at bevare byens grønne miljø med god adgang til naturen samt det 
rige dyreliv, som findes i området. Vi er bekymrede for vandstanden i området, 
hvis der bygges på det nuværende våd-område. Helsinge er positivt kendt for 
natur samt idræts- og foreningsliv, men også for ikke at være køn. Af dén grund 
vil det være ødelæggende, 
 
at nedlægge en lille naturperle tæt på boligområdet. Der er masser af ubrugte 
arealer (tidl. anvendt til erhverv) i området omkring Bymosevej.Efter vores 
opfattelse vil det pynte på Helsinge, hvis nogle af disse arealer blev bebygget 
med boliger. 
 
Som nabo og brugere af området ønsker vi at bevare den store værdi området 
har for os og andre borgere i Helsinge. Det bruges til gåture, hundeluftning, løb, 
familiebesøg, spejderarbejde og til at finde ”hvile og afslapning”, som ”rekreativ” 
betyder. Området er indgangen til Høbjerg Hegn og gør at vi har kort afstand ”til 
skoven” og det rekreative. En ændring til byzone, med tilhørende beboelse, vil 
gøre afstanden for os til naturen længere og derved forringe vores og de øvrige 
brugeres dagligdag. Som brugere af spejderhytten ved vi, at vejen er anlagt til 
minimal trafik, og vi frygter derfor for belastning og praktik både under en evt. 
byggeproces og efterfølgende, hvis trafikken ad vejen fordobles.  
 
Konklusion: 
Vi tror og håber, at denne indsigelse vil få indflydelse på forslaget og vores bys 
udvikling. 
 

Se høringssvar 1. Se høringssvar 1. 

Udlæg af areal til fremtidig byudvikling til boliger 
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Del af Matr. nr. 5aa Nejlinge by, Helsinge  
11 Jens Lysholdt 

og Pia 
Salomonsen 
Nellerødvej 9 

Angående areal i Nejlinge, som foreslås udlagt til boligareal. Vi, beboere på 
Nellerødvej 9, er naturligvis triste over, at der skal bygges på marken overfor 
vores hus.  
 
Vi ville ønske, det ikke blev til noget. Hvis det besluttes at bygge her, vil vi 
opfordre til, at byggeriet bliver som på den anden side af vejen Høbjerg Hegn 
nemlig parcelhuse med 1000kvm grunde, så området stadig har et præg af lys 
og luft. Området Høbjerg Hegn og Østergade benyttes til natur-og 
fritidsaktiviteter. Helsinge-borgere benytter Nellerødvej til at cykle ud i Gribskov, 
og hundeluftere og børnefamilier færdes på vej til legeplads og hundeskov.  
 
Derfor er det vigtigt at medtænke disse aspekter ved anlæggelse af endnu et 
boligområde i Nejlinge. Her opfordrer vi til, at der anlægges fortove og cykelsti, 
så beboere kan færdes trygt på den trafikerede Nellerødvej. Mange børn fra 
Høbjerg Hegn bebyggelsen har Nellerødvej som skolevej, og denne 
problematik med farlig skolevej vil øges med flere børn på vejen.  
 
Ligeledes foreslår vi, at udkørselsvejen fra bebyggelsen tænkes så afviklingen 
af trafik bliver så smidig som mulig. Det kunne f.eks være overfor 
Græstedvejen, da det er her trafikken naturligt går mod Græsted eller mod 
Hillerød/København. Eller det kunne være ud til Høbjerg Hegn vejen, hvor der 
er plads til udkørende biler.  

Den nærmere planlægning 
af området fastlægges i 
forbindelse med 
lokalplanlægningen, 
herunder planlægning af 
vejadgang, fortove mv.  
 
 
Området ligger dog op til 
bebyggelsen Høbjerg som 
rummer parcelhuse på 
forholdsvis store grunde.  
 
Administrationen anbefaler 
at der i 
kommuneplanrammen alene 
gives mulighed for åben-lav 
bebyggelse eller tæt-lav 
byggeri i nord-syd 
orientering.  

Det tilføjes i 
kommuneplanramme 
1.B.30 boligområde ved 
Nejlinge at der alene 
kan planlægges for 
åben-lav bebyggelse  
eller tæt-lav byggeri i 
nord-syd orientering.    

18 Anders ove 
Jørgensen og 
Henriette Friis 
 
Hedegaard 
Nellerødvej 4 
 

Som ejer af ejendommen beliggende Nellerødvej 4, Vil det naturligvis være til 
meget stor gene hvis området mod syd mellem os og skoven udlægges til 
boligområde. 
 
Vi vil derfor modsætte os dette på det kraftigste, da vi ikke har erhvervet os 
ejendommen med henblik på at der skal bygges på området, men derimod fordi 
vi gerne ville have en naturskøn ejendom. Jeg kunne forestille mig at det 
er samme sag for alle os på Nellerødvej og Østergade der har udsigt til skoven, 
det vil være rigtig ærgerligt at miste dette udsyn. 
 
Dernæst tænker jeg også at I bør tænke på det vildt der faktisk går helt op til 
vores have, og der er rigtig meget af det. Måske burde 
biodiversiteten vægte højere da skoven i forvejen jo er ret lille og vildtet har 
brug for pladsen! 
 

Se høringssvar 11. 
 
Synspunktet om udsigten til 
skoven er noteret. 
Arealudlægget er placeret 
således at det ligger 
udenfor skovbyggelinjen 
netop for at tage hensyn til 
nærheden til Høbjerg Hegn.  
 
Administrationen anbefaler 
at høringssvaret ikke 
medfører ændringer. 

Medfører ingen 
bemærkninger. 

Udlæg af areal til fremtidig byudvikling til boliger 
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Skærødvej 29, del af matr. nr. 6a Skærød by, Helsinge 
13 Jørgen 

Vingborg 
Gurremarken 
1, Skærød 
3200 
Helsinge 

Da vi i år 2007 besluttede os at flytte til Skærød i Gribskov kommune, 
var det efter næsten 4 års søgning på Internettet, efter et attraktivt hus med god 
beliggenhed – men vi fandt da heldigvis hvad vi gerne ville bo i og blive gamle i. 
Alle kommune-planer blev gennemset og vi fandt at byudvikling i de kommende 
mange år, ville ske ganske andre steder end i Skærød. 
 
Vi er ikke imod byudvikling, men synes dog at denne udvidelse af Skærød er 
noget aparte. Området er fyldt af dyreliv og masser af fugleliv – bla. pga. den 
korte afstand til Arresø. I det omtalte område har vi set op til mere end 100 gæs 
spise og overnatte. Ræv, hare og hejre er ofte forekomne dyr. Vi nyder freden 
og roen og ikke mindst den lave lys-intensitet, således det er muligt at studere 
stjerner og planeter. – lige præsis hvor man tænker at bygge boliger !!! 
Udsigten for de berørte beboere i Gurremarken – lige numre – bliver ødelagt. 
Dele af området er meget lavt og vandrigt – og pilotering må forventes, med de 
store støjgener det medfører !!! 
 
Så vi vil gerne protestere over at området overføres til byzone , med 
henblik på efterfølgende bebyggelse. Anmodningen fra grundejer bedes 
afvist. Trafikken på Skærødvej er pt. acceptabel, men en udvidelse er ikke 
interessant. Skærød har ingen dagligvare butikker – kun OK-tanken. 
 
Hidtil har tanken i byrådet jo været at styrke Helsinge centrum, hvilket er meget 
forståeligt; men var det så ikke meget bedre at udbygge området mellem 
Skærød og Tofte/Helsinge, der ligger et stort potientale øst for Spånbækvej, for 
ikke at tale om den store mark, nord for Bomose Alle, der pt. er til salg via 
Nordicals. 
 

Byudvikling vil altid medføre 
forandring for de 
omboende.  
Byudvikling og planlægning 
efter planloven er 
erstatningsfri regulering og 
man har som grundejer ikke 
ret til at beholde en udsigt 
eller lignende. 
 
Det vurderes at området 
omkring Skærød fortsat vil 
kunne være levested for 
vildt og fugle. 
 
Det er administrationens  
vurdering, at byudviklingen 
ikke vil medføre så store 
ændringer i trafikken, at det 
vil give kapacitetsproblemer 
på vejene. 
I forbindelse med den 
nærmere planlægning vil 
der skulle ske en konkret 
vurdering af vejadgange og 
trafiksikkerhed.    
  
Administrationen anbefaler 
at udlægget ved Skærød 
fastholdes i forslag til 
Kommuneplan 2021-33, og 
vil derfor ikke give 
anledning til ændringer. 

Medfører ingen 
ændringer.  

45 Thomas 
Gøransson 
Carina 
Jensen 
Bjergagervej 
10 

Indsigelse mod udvidelse af byzonen. I det, der er rigeligt med trafik i forvejen 
på gammel amts vej og skærødvej. Tilkørsels mulighederne Og vejene er for 
dårlige i forhold til en forøgelse af biltrafikken. 
 
 

Høringssvaret er noteret, se 
eventuelt ovenstående, 
høringssvar 13. 
 
 

Medfører ingen 
ændringer. 
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37 Gurremarken 
4 og 6, 
Skærød 

Hermed fremsendes vores bemærkninger til forslag for arealudlæg til nyt 
boligområdet, Skærød – Skærødvej 29, matr. Nr. 6a Skærød by, Ramløse.  
 
Afrunding af eksisterende bysamfund Det fremgår af forslaget, at arealet 
kommer til at ”hænge” som en tap på det eksisterende bysamfund og vil der 
for stride imod Fingerplan-2019, § 22, punkt. 1, hvor det fremgår at byudvikling 
skal ske som afrunding af eksisterende bysamfund.  
 
 
Infrastruktur Nye ejendomme vil medføre en stor belastning for de små og 
smalle veje, der føre ud til Helsingevej. Herudover bør skole og 
institutionskapaciteten indgå i overvejelserne.  
 
 
Kompensation for tabt herlighedsværdi Ejendomme, der er beliggende 
med udsigt ud til arealet, vil søge kompensation for tabt herlighedsværdi. En 
umiddelbar vurdering ligger på omkring 300.000 kroner pr. ejendom.  
 
Erstatning for skader i forbindelse med pilotering En del af det areal, der 
i givet fald skal bebygges, skal have fortaget pilotering. Piloteringen vil med 
stor sandsynlighed påføre skader på ejendomme i første række ud til arealet og 
ejerne vil derfor indgive erstatningskrav.  
 
Natur Herudover er der et righoldigt dyreliv på området, til stor glæde for 
områdets beboere, som både kan opleve glenter, havørne og dådyr m.v.  
 

 
 
 
Det er administrationens 
vurdering, at byudlægget er 
en afrunding af Skærød by 
og i øvrigt et arealudlæg af 
lokal betydning.   
 
Det er administrationen 
vurdering af der fortsat vil 
kunne være dyreliv på den 
resterende del af 
landbrugsejendommen på 
Skærødvej 29. 
 
Hvis en del af arealet skal 
piloteres skal der naturligvis 
tages hensyn til 
naboejendommene efter de 
gældende regler. 
 
For yderligere, se 
høringssvar nr. 13. 

Medfører ingen 
ændringer. 

50 Henrik Møller 
Gurrehaven 
29 
3200 
Helsinge 

Vedrørende: Skærød - Skærødvej 29, matr. nr. 6a Skærød by 
Jeg vil gerne protestere imod at få lavet en udvidelse af området på matr. nr.6a. 
Området kan trafikmæssigt ikke bære en så stor udvidelse, da al trafik til 
Helsinge da vil foregå ad Skærødvej og gennem krydset til Gammel 
Amtsvej, som i forvejen er et usikkert tryds for gående, cyklister og biler. 
 

Det er administrationens  
vurdering, at byudviklingen 
ikke vil medføre så store 
ændringer i trafikken, at det 
vil give kapacitetsproblemer 
på vejene. 
I forbindelse med den 
nærmere planlægning vil 
der skulle ske en konkret 
vurdering af vejadgange og 
trafiksikkerhed.    
 

Medfører ingen 
ændringer. 
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30 Maria & Brian 
Høst 
Andersen 
Spånbækvej 
9 
3200 
Helsinge 
 

Vi skal hermed gøre indsigelse mod forslag til ovenstående 
byudviklingsområde, idet kraftigt forringer værdien af vores ejendom 
Spånbækvej 9 samt ejendommen Skærødvej 35 som vi har i forpagtning. 
 
Stort set hele vores vestvendt jordgrænse støder op til det foreslåede område 
og bliver det bebygget, vil vi både miste vores udsigt til Arresø samt få direkte 
naboer, der kraftigt vil forringe værdien af vores ejendom Spånbækvej 9, der 
ligger for enden af en privat grusvej og dermed har en unik beliggenhed så tæt 
på Helsinge. 
 
Vi er meget overrasket over, at Kommunen vil droppe den "grønne korridor" der 
blev etableret ved den seneste udstykning af Gurrehavegårdsvej/Gurrehave - 
en korridor der skulle sikre en adskillelse af Skærød og Helsinge. 
 

Høringssvaret er noteret. 
 
Se evt. høringssvar nr. 13 

Medfører ingen 
ændringer. 

59 Thomas 
Jakobsen og 
Mette  
 
Jakobsen 
Gurrehaven 
1, Skærød 
 

Vi gør hermed indsigelse mod udstykning til byggeri på Skærødvej 29, matr.nr 
6a, Skærød by. 
 
Begrundelsen er den stærkt forøgede trafikmængde for personbiler, som 
byggeriet vil medføre til og fra Helsinge by: En forøgelse af trafikmængden dels 
på Skærødvej og Gammel Amtsvej (som i forvejen er meget smal og ret 
trafikeret) samt vejen fra nyt byggeri og ud mod Bjørnehøjskolen ad Skærødvej 
og Thorsmosevej, som ligeledes i forvejen er meget smal og ret trafikeret. 
 
Vi mener ikke at nyt byggeri med yderligere trafikmængde til følge kan rummes 
af den nuværende kapacitet / vejbredde. 
 

Se bemærkninger til 
høringssvar 50. 

Medfører ingen 
ændringer. 

Udlæg af areal til fremtidig byudvikling til boliger 
 
Ramløse Øst – matr. nr. 7c Ramløse by, Ramløse 
 

44 Michael 
Nielsen Kim 
Hansen 
 
61 
underskrifter 

Undertegnede gør indsigelser mod den forslåede inddragelse af landzonejord til 
byzone. Den foreslåede inddragelse respekterer ikke områdets særlige 
beskyttelsesstatus ift. natur, kultur og landbrug.  
 
Indsigelsen begrundes ud fra en lang række punkter. Herunder at en overførsel 
fra landzone til byzone vil være i strid med regionalplanens beskyttelse af 
området, som beskyttelsesområde med værdifulde landskaber. Indsiger 
påpeger at sagen i givet fald skal forelægges i naturklagenævnet. Derudover 
påpeges tre punkter den planlagte opførsel vil være i strid med, ift. beskyttelse 
af området: 

Kommuneplanen har afløst 
regionplanens retningslinjer 
og kommunen er således 
planmyndighed for både 
byerne og det åbne land. 
 
Området ved Ramløse  
indeholder landskabelige 
værdier.  
Det er vurderet, at det vil 

I bestemmelserne til 
rammeområde tilføjes at 
bebyggelsesplanen skal 
tage hensyn til de 
landskabelige og 
kulturhistoriske værdier i 
området, herunder 
strukturer og sigtelinjer i 
landskabet. 
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- Kant mod det åbne land 
- Strukturer og sigtelinjer vil ikke blive bevaret 
- At tage hensyn til værdierne ved den sønære beliggenhed, terrænet og 

udsigtsforholdene.   
 
(se det fulde notat i for-høringssvaret) 
 
Indsiger gør opmærksom på en række punkter, beskrevet i regionalplanen, de  
mener er i strid med den planlagte opførsel, og som man bør være opmærksom 
på. Bl.a. karakteriseres området som et kulturhistorisk interesseområdet og 
området omkring Arresø og Ramløse sø beskrives som meget værdifulde. I 
tillæg til dette nævner indsiger at udstykningen vil være i strid med den 
overordnede målsætning i regionalplanen om,at bevare smukke og 
karakteristiske landskaber i amtet.    
 
I for-høringssvaret er der en dybdegående beskrivelse af oplevelsesværdierne i 
det åbne land; dyre og planteliv, kulturhistorie, landskab og geologi.  
 
Der er vedlagt billede dokumentation. Yderligere har 61 underskrevet indsigers 
For-høringssvar. 
 

skabe et godt 
sammenhængende 
boligområde med Ramløse 
Øst ved at sammenbinde de 
to eksisterende 
boligområder Ramløse Øst 
1 og 2 med hinanden. 
Administrationen anbefaler, 
at det præciseres i  
kommuneplanrammen at 
der skal tages hensyn til de 
landskabelige og 
kulturhistoriske værdier i 
området. 
 

Udlæg af areal til fremtidig byudvikling til boliger 
 
Del af matr. nr. 1bm Vejby by, Vejby 

 
24 

 
 
 

Vejby lokalråd 
Erik Malling 
Sørensen 
fmd. 

Vejby Lokalråd har følgende bemærkninger: 
 
Vi finder, at det er en god idé at udlægge det omtalte område til fremtidig 
byzone. Området grænser op til området, hvor boligfællesskabet Elleville skal 
opføres og hænger fint sammen med byen. 
 
Vi ser meget gerne, at der kommer flere tilflyttere til byen. Der er god plads i 
byens skole og børneinstitutioner. Desuden er der gode indkøbsmuligheder 
samt bus og togforbindelse. Vejby er en attraktiv by, tæt ved skov og strand, 
med et aktivt foreningsliv. 
 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 

Udlæg af perspektivområde ved Esrum Øst 
 

 
31 

Esrum 
Borgerforenin

Bestyrelsen i Esrum Borgerforening har i dette dokument samlet de 
tilkendegivelser, medlemmerne har givet i forbindelse med Gribskov 

Indholdet i høringssvaret er 
noteret. 

Medfører ingen 
ændringer. 
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g  
v. Birte Skov 
Larsen, 
formand 

Kommunes forslag om nyt Perspektivområde, Esrum øst. Vi beder jer tage 
disse overvejelser med i jeres videre arbejde med Kommuneplan 2021-2033.  
 
Esrum, en levende og attraktiv by  
Esrum er en levende by med egen boldklub, aktivt foreningsliv og sågar en 
meget velbesøgt turistattraktion. En udvidelse af boligmassen kunne være med 
til at sikre de institutioner og skolen, der i dag er med til at tiltrække 
børnefamilier. Et øget indbyggertal vil formodentlig også kunne give et øget 
antal passagerer til vores vigtige busruter.  
 
Esrum, en smuk perle, der er godt gemt  
I dag er Esrum næsten usynlig for omverdenen. Vi ligger gemt bag skov, 
levende hegn og det smukke kloster. Den skjulte by giver klosteret og 
landskabet lov til at træde frem og fremstå som det landbrugslandskab med 
herregårdpræg, området er kategoriseret som i Kommunalplan for 2017-2029. 
En bebyggelse i det nævnte perspektivområde vil fjerne en del af områdets 
karakter med åbne marker og vildtremisser.  
 
Esrum, den unikke gamle landsby  
Trods det at Esrum består af flere udstykninger fra 70’erne og op til 0’erne, er 
disse godt gemt bag den gamle landsby. De fleste andre landsbyer er visuelt 
druknet i de omkringliggende udstykninger, hvorimod Esrum fortsat ligner den 
oprindelige gamle landsby, selvom Esrum er så meget mere end det. Dette 
unikke udtryk, mener flere borgere, er værd at bevare og værne om.  
Den blandede byggestil i den ”synlige” del af Esrum specielt langs 
Hovedgaden, er ligeledes en del af charmen. Den vil forsvinde med et meget 
synligt område, med huse bygget i samme periode, og især hvis husene bliver 
ensartede typehuse.  
 
Esrum, i skovens dybe stille ro Noget mange borgere i Esrum sætter pris på, 
er den ro, som findes i byen. Flere har valgt at bosætte sig i Esrum netop pga. 
dens størrelse, hvor alle kender alle. Roen kommer, både fordi her kun er 
begrænset trafik, men også fordi vi kender og er trygge ved hinanden.  
 
Esrum, fortidsminder og beskyttelseslinjer  
Esrum Kanal afgrænser den vestlige del af perspektivområdet. Denne kanal er 
kategoriseret som fortidsminde og er omgivet af beskyttelseslinjer. De huse, 
som i dag ligger vest for kanalen er underlagt strenge krav om frit udsyn mv. 
(Se Figur 1 og Figur 2 på side 3 i dette dokument; grafik med beskyttelseslinjer 
omkring Esrum Kanal, hentet fra gribskiv.netgis.dk) 

 
Udlæg af perspektivområdet 
ved Esrum Øst er udtryk for 
et politisk ønske til den 
fremtidige byudvikling. Der 
er ikke noget til hinder for at 
området kan udlægges som 
perspektivområde der først 
kan planlægges nærmere 
med udarbejdelse af 
kommuneplanramme og 
lokalplan efter 
planperiodens udløb i 2033.  

 
Perspektivområde 
foreslås taget med i 
Forslag til kommuneplan 
2021-33.  
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Esrum, undergrund og biodiversitet  
Undergrunden omkring Esrum består af moræneler, der har den egenskab, at 
vand stort set ikke trænger igennem. Derfor er de lavt liggende områder ofte 
meget våde og sumpede.  
Det lavtliggende perspektivområde har netop karakter af et vådt og sumpet 
engområde med den unikke flora og fauna, der følger med disse områder. 
Hvilke effekter vil en dræning og bebyggelse af området få på biodiversiteten?  
 
Esrum, undergrund og infrastruktur  
Pga. tidligere nævnte geologiske forhold, vil der formodentligt skulle lægges 
omfangsdræn, før området kan bebygges. Vil det i givet fald kunne påvirke 
afdræning af de omkringliggende områder, der i dag naturligt drænes mod den 
synlige del af perspektivområdet?  
Afhængig af hvor dybt moræneleret ligger i området, skal der muligvis piloteres. 
Hvordan vil en pilotering påvirke de gamle huse vest for perspektivområdet?  
 
Desuden stiller borgerforeningen en række spørgsmål der ikke har direkte 
relation til kommuneplanlægningen. 
 
 

52 Jesper Barfod 
Petersborgvej 
4 
 

Jeg skal hermed gøre indsigelse mod planen for et byområde øst for Esrum 
kanal. Indsigelsen begrundes med følgende. 
 
Arealet afgrænses mod vest af Esrum kanal, som er et fortidsminde, med en 
100m beskyttelseslinie, som er udeladt i forslaget. Arealet er mod nord 
afgrænset af et sø/engområde, som har tilknytning til kanalen og som, om ikke i 
sig selv er et fortidsminde, er beskyttet af §3 beskyttelseslinier, som der ej 
heller er taget højde for. 
 
Arealet er et lavbundsområde, som har været vandlidende ihvertfald i de sidste 
50 år og højst sandsynligt meget mere. Dette indebærer at området må 
drænes, hvis det skal byggemodnes, hvilket vil forudsætte at drænvandet skal 
afledes til en recipient, som kan modtage mængden af drænvand. Det er 
tvivlsomt om fortidsmindet Esrum kanal, som aldrig har været vandførende, 
men kun en blind kanal kan godkendes til dette formål. Der skal tages højde for, 
at drænvandet i et ikke ubetydeligt omfang stammer fra det stærkt kritiserede 
og nu lukkede jorddump øst for det udpegede areal, hvortil der dels ikke 
foreligger en specifik tilladelse, og hvor der ikke er sket nogen prøvetagning af 
dumpjordens renhed i den årrække dumpningen har fundet sted. 

Se bemærkninger til 
høringssvar 31. 

Medfører ingen 
ændringer. 
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Der er en principiel modstrid i en Nationalpark at anlægge en byudvidelse, som 
vil begrænse faunaen bevægelighed over et i mange år uopdyrket areal, 
ihukommende, at netop Kongernes Nationalpark er særegent ved en udpræget 
mangel på vildtkorridorer mellem de meget fragmenterede rester af Esrum 
klosters jorder, som strakte sig fra Esrum sø til Kattegat. 
 

51  
Lene Grinde, 
Rishavevej 
18, Esrum, 
3230 
Græsted 
 
Helle Schultz, 
Ålykkevej 2, 
Esrum, 3230 
Græsted 
 
44 borgeres 
høringsvar/in
dsigelse 
 
 

vedr. Esrum Øst – Perspektiv område med mulighed til boliger efter 2033 
(matr.nr.: 18, 2ae, 1m og 16c Esrum Kloster, Esbønderup) 
 
høringssvar og indsigelse mod ovenstående for-høring til kommuneplan.  
Undertegnede afviser klart i lighed med vores høringssvar ved den identiske 
sag i 2009, enhver ændring af naturområdet og særligt under henvisning til 
Miljøcenter Roskilde/ Miljøministeriets veto til Gribskov Kommune den 02. juli 
2009 (Indsigelse mod Gribskov Kommunes forslag til Kommuneplan 2009-21, 
j.nr.ROS-400-00052). 
 
Det er stærkt kritisabelt, at Gribskov Kommune endnu engang forsøger at give 
byggetilladelse til en privatlodsejer (Ejer af Esromgård). Dette på trods af: 
 
1. Tidligere nedlagt veto fra Miljøministeriet, 
2. Egen administrations afvisning af forslaget, 
3. Området er kulturarvsareal med fortidsminde, med skov, å og kultur 
beskyttelseslinjer, 
4. Området er beskyttet skovnatur og paragraf 3, beskyttet å-løb, mose og sø, 
lavbundsareal, områdemed høj naturværdi, 
5. Området er økologisk forbindelse, opland til Natura 2000-område og 
fredninger - bevaringsværdigtkulturlandskab - med Esrum Kanal. 
6. Området er særlig fredet beskyttet kulturarv. 
 
Alle punkter tydeliggør, at det ikke er muligt at ændre områdets stærkt 
beskyttede natur og habitat status fra 'landzone' til 'byzone'. I administrationens 
vurdering og anbefalinger for ønsker til byudlæg til kommuneplan 2017-2029 
(PMU 28.08.2017) skrives direkte ”Administrationen anbefaler ikke at arbejde 
med byudvikling på dette sted, dels 
fordi det ikke er i overensstemmelse med Fingerplanen og dels på grund af 
beskyttelsesinteresser i 
området.”  
 
Det fremgår ligeledes i administrationens Opsamling - samlet anbefaling (bilag 

Se bemærkninger til 
høringssvar 31. 

Medfører ingen 
ændringer. 
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1 til dagsordenpunkt om godkendelse af arealudlæg og bymidter til udsendelse 
i for-høring af forslag til kommuneplan 2021-2033, Udvikling By og Land, 
november 2020, Ønsker om arealudlæg til kommende kommuneplan), at 
området Esrum Øst ”vurderes at ligge uden for rammer af lovgivning”. 
 
Administrationens udtaler i samme opsamling, at ”hvis ønsket medtages i 
forslag til kommuneplan 2021-2033 vurderer administrationen, at der igen 
nedlægges veto fra statens side, da det er i strid med udpegede nationale 
interesser”. Endvidere er det stærkt kritisabelt, at kommunen overhovedet 
overvejer bebyggelse på pågældende område med særlig bevaringsværdig 
kultur og natur, når byrådet klart har meldt ud, at naturen skal have 
førsteprioritet, og kommunen skal kendes for sin smukke natur. 
 
Så i en sag der tidligere er nedlagt veto imod af Miljøministeriet, afvist af egen 
administration og vurderet til at ligge uden for rammerne af lovgivningen bør 
Gribskov Kommune og de folkevalgte med deres naturbeskyttelses politik gå 
foran i kampen for vores fremtid på kloden, som de har lovet os og beskytte 
vores store natur og kulturværdier, nationalt og lokalt.  
 
Uanset hvad man måtte ønske at etablere på arealet, så vil vi blankt afvise 
enhver ændring af området, både nu og fremover i henhold til ovenstående 
tekst. Også i særlig grad fordi myndighederne er forpligtet til at overholde den 
miljølovgivning, der er gældende for dette område. Derfor kræver 
undertegnede, at Gribskov kommunen straks tager Esrum Øst af bordet og 
dermed tager forslaget helt ud af fra kommuneplanen 2021-2033. 
 
Mange års konstant jordtip på marken øst for Esrum Øst er aldrig forelagt 
Esrums borgere til godkendelse. Den fortsatte opfyldning og hævning af 
tidligere naturlige regnvandsbassiner øger trykket på Esrum by ved skybrud og 
stigende nedbør.  
 
Opfyldningen skulle være stoppet for længst. Mange års konstant jordtip på 
marken øst for Esrum Øst er aldrig forelagt Esrums borgere til godkendelse. 
Den fortsatte opfyldning og hævning af tidligere naturlige regnvandsbassiner 
øger trykket på Esrum by ved skybrud og stigende nedbør. Opfyldningen skulle 
være stoppet for længst. 
 

     
57 Skov- og 

Landskabsing
Indsigelse mod at  nedlægge bevaringsværdig natur i 
landzone, som det planlægges for områderne ESRUM ØST og VED SKOVEN i 

Indholdet i høringssvaret er 
noteret. 
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eniør 
Søren K. 
Nielsen 
Rishavevej 9b 
3230 
Græsted 

 
På baggrund af egne, på de følgende sider fremførte erfaringer, samt på 
baggrund af min underskrift på andet høringssvar fra Esrum borgergruppe, og 
endelig på baggrund af min og næsten 500 andre underskrifter mod den 
planlagte ophævelse af landzone i Ved Skoven, anbefaler jeg herved Gribskov 
byråd at give en definitiv og endelig afvisning af projekterne ESRUM ØST og 
VED SKOVEN. 
 
Således forstået, at de nuværende ejere af arealerne ESRUM ØST og VED 
SKOVEN 3 & 7 af byrådet og forvaltningen får tydeliggjort, at det ønskede 
byggeri i landzone ved Nationalpark Kongernes Nordsjællands indgangsportal 
respektive ved den bynære natur i Helsinge bymidte, under ingen 
omstændigheder vil kunne finde nogen form for fremme eller støtte hverken i 
dansk lov, EU eller blandt borgerne i Gribskov Kommune. 
 
Mine erfaringer som Skov- og Landskabsingeniør på Rishavevej med 34 års 
uhindret kik gennem køkkenvinduet til den smukke, stedvis bevoksede (tidligere 
ski- og kælke) bakke på den anden side af Esrum Kanal - en bakke som projekt 
ESRUM ØST søger omdannet til nyt boligområde - kan, sammen med mine 
erfaringer som deltager ved Borgermøde på Tingbakkeskolen i Esrum 2019 og 
som deltager ved GribskovKommunes første digitale borgermøde på nettet d. 
15.dec 2020, sammenfattes i 
følgende punkter: 
 
1. FOKUS PÅ GRØNNE TILTAG 
Gribskov Kommunes forvaltning må tilse, at byråd herunder ikke mindst 
Udvikling, By og Land er klædt forsvarligt på til ved planlægning at sikre 
det FOKUS PÅ GRØNNE TILTAG, som også OECD påpeger som en 
tvingende nødvendighed ved planlægning i kommunalt regi. 
 
2. BEDRE BORGERINDDRAGELSE 
Gribskov Kommunes forvaltning og byråd må i fremtiden blive langt 
bedre til at efterleve demokratiske principper, herunder bedre inddrage 
borgerne i forvaltningen af den natur, som det store flertal af borgere 
fortsat ser som Gribskov kommunes største aktiv. 

 
Se bemærkninger til 
høringssvar 1 vedr. Ved 
Skoven 3,5 og 7. 
 
Se bemærkninger til 
høringssvar 31 vedr. Esrum 
Øst.  

Reduktion af arealer til byudvikling i Græsted Syd 
 
 

2 
 

J og J 
Aalborg  

Som borgere i Græsted, føler vi os meget dårligt behandlet af kommunen, ved 
forslaget til den nye kommunalplan. 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 
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Græsted  En stor gruppe af borgere har ved flere møder og læserbreve peget på grunden 
ved Græsted Syd, som oplagt placering for kommunens nye sundhedshus. Vi 
blev jo "snydt " for svømmehallen. 
 
Vi fik fortalt, at vi ikke kunne få sundhedshuset til Græsted, da arealet var 
udlagt til ældreboliger. Og nu hvor huset bliver placeret i Helsinge, bliver 
området ved Græsted Syd så fjernet fra kommunalplanen!!! 
 
Det kan I ikke være bekendt 
 

 
7 
 
 

Annette og 
Hasse 
Langhoff 
 

Vi tilslutter os meget begejstret til at Faksemosevej udtages af 
kommuneplanen, jævnfør kortet på side 12, således at den landlige natur og 
omgivelser bibeholdes. 
 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 

17 Gitte og Lars 
Christiansen 
Faksemoseve
j 29, 
3230 
Græsted 

Vi kan kun anbefale, at kommunen reducerer udlægsarealer omkring Græsted 
for at udnytte dem andre steder, hvor det giver mere mening. 
Det nye foreslåede arealudlæg giver mere mening og helhed omkring Græsted. 
 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 

Ændring af del af rammeområde 1.D.03 Hotel og Kursuscenter Bymose Hegn fra offentligt formål til boligformål 
 

 
 

32 

Max og 
Dorthe 
Østergaard  
 
Bymosegårdsv
ej 5,  
3200 Helsinge 

Arealet hvor der søges om tilladelse til bygning af Senior resort er et af 
Helsinges naturperler som rigtig mange børn, unge, ældre og dagplejemødre 
bruger som fristed til leg, gåture og afslapning hvor man kan lade op til en 
hektisk hverdag. Grønne områder i nærmiljøet er en vigtig og nødvendig del af 
vores hverdag og især for de mange børn og ældre der bor i Helsinge.  
 
Bymosegårdsvej er i forvejen belastet grundet Bymosehegn Hotel og 
kursuscenter da der kommer mange biler og turistbusser dagligt, hvilket kan 
ses på vejen som ikke kan holde til den store belastning.  
 
Historist set har der været søgt om mulighed for at ændre lokalplanen i 1984 
som dog blev forkastet da det er et vigtigt rekreativt areal .Området har 
mosebund så der skal både drænes og Piloteres ved nyt byggeri hvilket kan 
give problemer for omkringliggende huse.  
 
Vi ser helst ikke at der bliver bygget, men skulle det alligevel blive 
imødekommet har vi følgende punkter.  
1. Tilkørselsvejen det det nye byggeri og til Bymosehegn kan etableres fra 

I forbindelse med den 
nærmere planlægning, 
herunder lokalplanlægning 
skal vejadgangen 
mv.afklares. 
 
Der skal endvidere tages 
hensyn til naturområderne 
der er beskyttet af 
naturbeskyttelsesloven. Der 
må efter 
naturbeskyttelsesloven ikke 
ske ændringer af de 
beskyttede naturområder i 
forbindelse med byggeriet. 
 
Der vil desuden fortsat 
skulle være offentlig adgang 

Medfører ingen 
ændringer. 
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Frederiksborgvej ned gennem det nye byggeri mellem 2 af cirklerne og slutte 
ved hotellet. 
2. Omkringliggende huse skal undersøge af fagfolk inden dræning og pilotering 
for eventuelle kommende sætningsskader, punkterede vinduer ect.  
3. Alle parkeringspladser bør placeres med tilkørsel inden for resortets område 
så parkerede biler er til mindst mulig fare for gående og cyklister. 
  
Da vi principielt godt kan se sagen fra Bymosehegn hotel og kursuscenters 
side, at det vil være en sikker investering af deres område med et eksklusivt 
Senior resort, kan vi godt følge deres ønske om at bebygge området.  
 
Der opfordres til en bypark grundet værdien af et meget rekreativt område. Med 
mulighed for årlige udendørs arrangementer. Til dagligt ville området kunne 
glæde både unge som gamle, med et rekreativt formål. 
 
Der henvises til jordejere på Gl. Frederiksborgvej som vil sælge jord fra til 
bebyggelse at evt. ældre resort. Hvor indsiger mener at have en bedre 
beliggenhed og udsigt til skov og natur i stedet for at ødelægge et nuværende 
natur område  

til området, og 
bebyggelsesprocenten samt 
antal etager er sat lavt, for 
at bevare områdets åbne 
karakter 
 
Byggeriet skal disponeres 
således at nybyggeri og 
anlæg ikke trues af 
oversvømmelse fra 
ekstremregn. 
 
Hvis der i forbindelse med 
det kommende byggeri 
bliver behov for at pilotere, 
skal det ske efter de 
gældende regler. 
 
 

35 Elna 
Johansen 
 
Bymosegårds
vej nr 2 

Indsiger ønsker at arealet skal beholder sin nuværende status som landzone og 
blive ved med at være et grønt område. Indsiger har købt huset pga. naturen, 
de grønne områder og skoven lige udenfor døren. Der gøres opmærksom på at 
arealet benyttes af mange borger til rekreative formål. Dette er med til at 
forlænge livskvalitet og gøre at Helsinge kan blive ved med at være en attraktiv 
by at flytte til. 
 
Indsiger påpeger en bekymring vedrørende endnu større trafik belastning. Der 
henvise til øget trafik tryk ved arrangementer på Bymose Hegn. Hvor der er  
tydelige udfordring når mange biler skal opad Bymosegårdsvej og ud på 
Frederiksborgvej.  
 
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER 
Afslutningsvis vil indsiger oplyse om at der har været oplyst at bygherre var i 
tidlige dialog med indsiger og to andre interesserede på bakken – hvilket 
bygherren ikke har været. Der opfordres at administrationen opdateret deres 
materiale til udvalget, så det ikke står usandheder.  
 
Jeg håber at I vil lytte til de kommentarer der er til den planlagte ændring og se 
hvor stor betydning området faktisk har som grønt område for mange af byens 
borgere. 

Se bemærkninger til 
høringssvar 32. 

Medfører ingen 
ændringer 
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23 Hilsen Jeff 
Liljehult & 
Hanne L. 
Christensen  
 
nabo – Lise 
Brandt 
 
Frederiksborg
vej 57  
3200 
Helsinge 
 
 

Kommentarer til for-høring vedrørende ændring af rammeområde fra offentligt 
formål til boligformål i Helsinge – matr.nr. 8mu, 11bu og 11a  
 
Vi bor Frederiksborgvej 57 og vil blive meget berørt af en ændring af 
ovenstående rammeområde. Vi ønsker ikke en ændring af området til 
boligformål. Vi ønsker, at området beholder sin nuværende status som offentligt 
formål. Der gøres opmærksom på at området benyttes til rekreative formål. Der 
oplyses om en øget aktivitet i området efter lejligheder på Frederiksborgvej er 
etableret. Det understreges at beboerne fra lejlighederne har mulighed for at 
nyde natur – på trods af at de bor i en by. I den fremtidige byudvikling 
fremhæves det et at der tænke fristeder og natur ind i gå afstand. Dette vil være 
til gavn for beboer og tilflytter i Helsinge. 
 
Der udtrykkes bekymring for et øget trafiktryk ved opførelse af et boligområde 
ved skoven 3,5,7. Her kan allerede opleves udfordringer når Bymose hegn 
afholder arrangementer. De berørte veje er Frederiksborgvej og Rundinsvej. 
Yderligere skal det bemærkes at området allerede i dag er vådt og at indsiger 
allerede at berørt af dette. Derfor udtrykkes der bekymring for følgerne samt 
konsekvenserne af et nyt byggeri.  
 
Vi ønsker, at I – i jeres store billede om byudvikling – også tænker på os, som 
har valgt Helsinge til og ikke kun på dem, I ønsker, som skal tilflytte.  
 
LISE BRANDT, FREDERIKSBORGVEJ 59  
Lise har fornyeligt mistet sin mand. Hun påpeger, at det for hende er freden og 
roen – som er det vigtigste. Hun er desuden enig i vores øvrige kommentarer.  
 
Afslutningsvis gøres der opmærksom på at der i materialet fra administrationen 
til det politiske udvalg Udvikling, By og Land har været oplyst, at bygherren var i 
tidlig dialog med os 3 interessenter på bakken – hvilket bygherren ikke har 
været. Forklaringen fik vi af Bo Jul Nielsen på det seneste byrådsmøde, hvor 
han oplyser, at man har frabedt sig, at bygherren kontakter os, da byggeriet p.t. 
ikke kan lade sig gøre på grund af status på grunden. Der henvises til at 
administrationen opdaterer deres materiale til udvalget, så der ikke står 
usandheder.  
 
Vi håber meget, at I - ligesom os - har lyst til at have et grønt område, som alle i 
kommunen fortsat kan benytte sig af.  
 

Se bemærkninger til 
høringssvar 32.  

 

40 Lene & Dirk Hermed vores overvejelser og bekymringer ang. forslaget om at ændre status Se bemærkninger til  
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Bredgaard 
Bucka-
Lassen  
Ved Skoven 5  
3200 
Helsinge 

for Bymosehegn grunden.  
 
Indsiger er bekymret for at dyreliv vil blive påvirket af støj fra det planlagte 
byggeri. Den foreslåede gangbro igennem det naturbeskyttede område er god i 
forhold til den offentlige adgang. Dog stilles der spørgsmål til hvordan den vil 
påvirke dyrelivet og naturen og forslår indgående undersøgelser og 
registreringer. 
 
I dag ligger området åbent og giver et udkig udover skoven bag Bymosehegn, 
det er med til at trække skoven tættere på byen. Den gamle Bymosegaard 
ligger smukt og er med til at fortælle historien om Helsinge som det var engang, 
det vil være synd at bebygge tæt omkring Bymosegaard.  
 
Offentlige formål:  
Området er i dag udlagt til offentlige formål, den åbne plæne og stien henover 
bruges af mange, der går tur, cykler, lufter hund, løber, flyver med drage, spiller 
rundbold og om vinteren er det her der kælkes ned af bakken. Med flere og 
flere boliger heraf mange uden egen have, og færre og færre grønne arealer i 
Helsinge, vil det være oplagt at udlægge området til en slags bypark.  
Der er netop via den eksisterende kommuneplan lagt en 
begrænsning/beskyttelse på hvad området kan bruges til, nemlig noget der 
kommer borgerne/offentligheden til gode, hvorfor give afkald på denne fordel for 
byen?  
 
Hvad er kommunens strategi i forhold til grønne og rekreative områder i 
Helsinge, og tages der hensyn til hvad der er borgernes fælles bedste?  
 
Vand:  
Området har stor niveauforskel og de lavtliggende dele er meget våde.  
En øget bebyggelse vil forværre situationen i forhold til regnvand generelt og i 
særdeleshed ved voldsomt vejr. En del af området hælder ned imod os (Ved 
Skoven 5) og vi oplever allerede i dag, at når det regner så løber der vand ned 
af Ved Skoven og ender nede i skellet mellem Ved Skoven 3 og 5. Vi er derfor 
meget bekymret for hvad bebyggelse på området vil give af vand problemer 
både i forhold til eksisterende bebyggelse, herunder vores eget hus og grund, 
men også i forhold til de naturbeskyttede områder.  
 
Parkeringspladsen:  
Den nuværende parkeringsplads for hotellets gæster, er ikke til daglig, men når 
der er konferencer mm. fyldt op. Hvis der skal bygges her, hvor er det så 

høringssvar 32. 
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meningen hotellets gæster skal parkere?  
Skal der udlægges yderligere areal til parkering andetsteds, og derved mindske 
de grønne arealer og øge vandproblemerne yderligere? Eller forestiller 
kommunen sig de skal parkere på de omgivende veje?  
 
Trafik:  
Bebyggelse vil betyde mere trafik og støj gener for de eksisterende naboer.  
Vi er imod forslaget om at ændre området til boligformål. Der bør laves en 
miljøvurdering så de effekter en evt. kommende bebyggelse kan have på både 
natur og vand-problemer, belyses tilstrækkeligt. Det er et tab for Helsinges 
borgere hvis endnu et grønt åbent areal, endda udlagt til offentlige formål, 
omlægges til boligbyggeri. Hvis kommunen alligevel vælger at gå videre med 
ændringen, vil vi gerne bede om at blive inddraget ved høringssvar etc. Det vil 
vi gerne af den grund, at vi mener at udfordringerne med hensyn til vand gør at 
vi er direkte påvirket af ændringerne.  
 

     
Ændret placering af del af kommuneplanramme 2.E.04 Stæremosen Syd 
 

 
 

61 
 

Bjarne 
Nielsen 
Smedeåsen 
12 
3250 Gilleleje 

Han har indsendt anmodning om, at mit jordstykke (89AK) vil blive udlagt til 
erhvervsudstykning. 
Dette ser han med glæde frem til. 
 
Han ønsker derudover at jordstykke 89 AL samt 3 B også kan udlægges til 
enten erhvervsudstykning eller til boligudstykning, eller en kombination af 
begge. Dette er jo en mangel i Gilleleje. 
 
Som minimum ville det være hensigtsmæssigt at udlægge jordstykket 89 AL til 
erhvervsdelen allerede nu i forbindelse med revidering af den nye 
kommunalplan. 
 

Matr. nr. 89ak Gilleleje by, 
Gilleleje er i Forslag til 
Kommuneplan 2021-33 en 
del af det omplacerede 
rammeområde 2.E.04 
Stæremosen Syd. 
 
Administrationen vurderer at 
den foreslåede ramme lige 
nu giver tilstrækkelig 
mulighed for udvidelse af 
Stæremosen. Hvis der 
senere bliver behov for at 
udvide erhvervsarealet 
yderligere kan forslaget om 
at inddrage yderligere areal 
medtages. 
 
Administrationen anbefaler, 
at høringssvaret ikke giver 
anledning til ændringer. 

Medfører ingen 
ændringer. 



32/54 

Ændring af del af kommuneplanramme 6.E.01 Erhvervsområde i Esbønderup til  boligformål 
 
 

 
 
 

19 
 

 
Gert Larsen 
Ruttebakken 
19 

Ændring til erhvervsområde til boligområde, Kirke Esbønderup 19 C og 1 A F. 
 
Vi i Grundejerforeningen Ruttebakken er uforstående over hvorfor foreningen 
og/eller beboere på Ruttebakken, ikke har fået tilsendt materiale, det er kun 
nummer 13 og 15 som de eneste har fået tilsendt materiale. Vi var til møde 22. 
oktober 2019 angående Gydevej 15(6.b.06) og 17(6.b.06), vedr. ændring af 
erhvervs mål på de to adresser som istedet skulle udlægges til boligområde. 
 
På mødet d. 22. oktober lovede Pernille Søndergaard at vi i 
Grunderejerforeningen ville blive orienteret om den videre udvikling? 
Vi kan tilslutte os at erhvervsmålet bliver ændret til boligområde for Gydevej 
15(6.b.06) og Gydevej 17(6.b.06), samt 19 C. 
 
Vi er samtidig interesseret i at høre om planer for adgangsveje samt bevarelse 
af gammelt stendige og 180 til 200 årigegamle egetræer - hvoraf et af dem er 
kåret til "Evighedstræ" (kåret af Danmarks Naturfredningsforening). 
 
Tillige bevarelse af over 200 år gammel kirkesti som løber mellem Matr. 19 C 
og Ruttebakken 13, 15 og Matr. 19 A. Vi på Ruttebakken 13, 15, 19, 21, 25, 27, 
29, 31 og 33 vil gøre indsigelse imod bevarelse af erhvervsområde 19 A, når 
man omlægger 19 C vil det ikke give mening at fastholde erhvervsområde på 
19 A. Vi går ind for at ændre hele erhversformål på hele 6.e.01 Vi ønsker ikke 
mere erhverv op af et boligkvarter, de fejl der er gjort i 1960 - 1970 skal ikke 
gøres om. 
 
Grundejerforeningen har endvidere forskellige spørgsmål vedrørende 
virksomheden San Elektroheat, der ikke handler om kommuneplanen. 
 

Materialet til for-høring af 
Forslag til Kommuneplan 
2021-33 blev sendt direkte 
til de berørte grundejere og 
de direkte naboer samt det 
berørte lokalråd. 
 
Det er bygherre der i 
forbindelse med 
lokalplanlægningen skal 
afklare adgangsforholdene 
til det nye boligområde. 
 
I forbindelse med 
lokalplanlægningen kan der 
også tages stilling til 
udpegning af evt. træer som 
skal bevares. 
 
Administrationen anbefaler 
at der alene udarbejdes 
nærmere planlægning 
(lokalplanlægning) for matr. 
nr. 19c Kirke Esbønderup. 
Så længe ejerne af de 
øvrige matrikler ikke ønsker 
byudvikling på deres arealer 
kan anvendelsen af 
arealerne forsætte som 
hidtil.   

Medfører ingen 
ændringer.  

39 Christel 
Vædele 
Haugaard 
Knudsen 
 
Mathilde 
Vædele 

I den foreslåede kommuneplan for ovennævnte område, der pt. er udlagt til 
byzone med Erhvervsstatus, ønsker kommunen at ændre matrikel 19c til 
byzone med boligstatus. Vi gør hermed opmærksom på, at hele området er af 
byrådet udpeget til naturbeskyttelsesområde i den gældende Kommuneplan 
2013-25. 
 
Særligt henvises til byrådets retningslinjer der kan findes i ovenstående link: 

Området er allerede i dag 
byzone og udlagt til 
erhvervsområde. Ejer af 
Matr. 19c Kirke Esbønderup 
ønsker at anvende grunden 
til boligformål i stedet.  
Området anvendes i dag til 

Medfører ingen 
ændringer. 
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Haugaard 
Jensen 
Kirke  
 
Esbønderup 
By, 
Esbønderup 
Matrikel 19a. 
Kukkerbakkev
ej 19 

2.02-13 Tilstanden og arealanvendelsen i naturbeskyttelsesområderne må kun 
ændres, såfremt det skaber en forbedring i tilstanden, eller såfremt det kan 
begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og da uden at 
tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende områder eller mindre 
arealer. 2.03-13 Inden for naturbeskyttelsesområderne må der som hovedregel 
ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, der er 
erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, eller 
inddrages arealer til byudvikling, råstofindvinding og 
placering af ren jord.  
 
Der må ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af 
eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdets beskyttelseshensyn.　 
 
Det foreslås på baggrund af ovenstående at hele rammeområde 6.E.01.(evt. 
med undtagelse af de område der allerede er erhvervsmæssig produktion på) 
tilbageføres til Landzone, som minimum matriklerne 19a, 19c og 1af, således 
landskabet bevares åbent, tilgængeligt og grønt for dyreliv og natur. 
 

landbrugsdrift.  
 
Området er ikke en del af 
Grønt Danmarkskort i 
forslag til Kommuneplan 
2021-33.  
Administrationen anbefaler 
at fastholde zonestatus, 
men at der alene 
udarbejdes nærmere 
planlægning for matr. nr. 
19c Kirke Esbønderup. Så 
længe ejerne af de øvrige 
matrikler ikke ønsker 
byudvikling på deres arealer 
kan anvendelsen af 
arealerne forsætte som 
hidtil.   

20 Grundejerfore
ningen 
Ruttebakken  
 

Nedenstående bemærkninger omhandler ‘Ændring af erhvervsareal til 
boligformål i Esbønderup’ og fremsendes af Grundejerforeningen Ruttebakken, 
som er nabo til de berørte områder.  
 
I forbindelse med kommunens behandling af ovenstående ændring ønsker vi, at 
der som en del af behandlingen, tages stilling til adgangsvejene for de berørte 
områder – i særdeleshed til matrikel 19c Kirke Esbønderup By.  
 
Spørgsmålet om adgangsvej til denne matrikel har de seneste to år givet 
anledning til en del konflikt og frustration hos naboerne. Matrikel 19c har i 
øjeblikket ikke en anerkendt og farbar adgangsvej til offentlig vej. Historisk og 
indtil i dag har matriklen udelukkende været benyttet til landbrug eller har ligget 
brak.  
 
Eneste adgang til 19c fra Ruttebakken er via kirkestien, som ikke er en vej.  
Vi vil gerne anmode om, at adgangsvejen til 19c ikke bliver via Ruttebakken, da 
den allerede er ret belastet med meget forskellig trafik. Der henvises især til 
kørselsforholdene på den sydligste del af Gydevej, som er problematiske og 
desuden til dårlige oversigtsforhold.  
 
Indsiger ønsker at kommunen fastsætter adgangsvejen til matrikel 19c via 
Gydevej 15-17 eller Østvej.  

Det er bygherre der i 
forbindelse med 
lokalplanlægningen skal 
afklare adgangsforholdene 
til det nye boligområde. 
 
I forbindelse med 
lokalplanlægningen kan der 
også tages stilling til 
udpegning af evt. træer som 
skal bevares. 
 
Det er administrator af ”boet 
efter Mikkel Frost” der har 
ansøgt om ændring af  
status fra erhvervsformål til 
boligformål. 

Medfører ingen 
ændringer. 
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Indsiger gør desuden opmærksom på et stort og smukt egetræ, som er et af de 
sidste oprindelig egetræer, som omkransede området. Dette træ ønskes 
bevaret. Træet er af Danmarks Naturfredningsforening udnævnt til 
‘Evighedstræ’ og dermed bevaringsværdigt.  
 
I den gældende kommuneplan for rammeområde ‘6.B.17 Boligområde i 
Esbønderup’ står der, at området skal trafikbetjenes fra Østvej eller 
Ruttebakken. Vi ønsker at ‘Ruttebakken’ slettes som adgangsvej til dette meget 
store område, da det som beskrevet ovenfor, ikke er trafikmæssigt forsvarligt.  
 
Indsiger gør opmærksom på, at matrikel 19c står opgjort på ois.dk til at tilhøre 
boet efter Mikkel Frost (død i marts 2019). ‘Ejeren’, som har søgt om den 
foreliggende ændring er således en afdød, hvilket undrer indsiger meget. 
 

21 Kukkerbakkev
ej 12, 
Charlotte 
Bonnén og 
Erik Bomberg 
 
Kukkerkakkev
ej 18, Kirsten 
Mandrup 
Schumann og 
Claus 
Schumann 
 
Kukkerbakkev
ej 19, 
Mathilde 
Vædele 
Haugaard 
Jensen og 
Christel 
Vædele 
Haugaard 
Knudsen 

Dette høringssvar er et fælles høringssvar for ejendommene Kukkerbakkevej 
12, 18 og 19, der alle grænser direkte op til matrikel 19c. (Ruttebakken 11.). 
 
Dette høringssvar vedrører ændring af erhvervsområde til boligområde i 
Esbønderup som beskrevet i "For-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 
2021-33" på side 15 
 
På det digitale borgermøde om for-høringen blev det tilkendegivet, at  
ændringsforslaget er sket efter ønske fra ejerne af de berørte matrikler. Der 
gøres her opmærksom på, at ejerne af matrikel 1a ikke har ønsket, at matriklen 
skal skifte status i den foreslåede plan, og heller ikke har haft besøg fra 
kommunen ifm. forberedelse af ændringerne af kommuneplanen, som det blev 
fremført på mødet. 
 
Ligeledes skal det understreges, at ejerne af matrikel 1a og matrikel 19a heller 
ikke i sin tid har ønsket matriklerne ændret fra landzone til byzone (som 
planlagt i den oprindelige kommuneplanramme 6.E.01.). 
 
Hvis ansøgningen om ændring af zonestatus af matr. 19c til Byzone med 
boligstatus godkendes, har indsigere, som direkte naboer, undret sig over, at  
erhvervsområdet 6.E.01 har status som naturbeskyttelsesområde iflg. NetGis 
over Gribskov Kommune, og at erhvervsområdet 6.E.01 ligger delvist indenfor 
skovbyggelinjen iflg. NetGis over Gribskov Kommune. Området er naturskønt 
og beboet af mange ynglende dyrearter, og henligger i dag som 
landbrugsområde. 

Se bemærkninger i 
høringssvar 39. 
 
Ved evt. lokalplanlægning 
på den del af matr.nr. 19a 
Kirke Esbønderup by, der er 
omfattet af skovbyggelinjen 
skal der ansøges om 
reduktion af 
skovbyggelinjen 
dispensation fra 
skovbyggelinjen. 
Så længe ejer ikke ønsker 
byggeri på ejendommen er 
det ikke relevant at 
lokalplanlægge.   

Medfører ingen 
ændringer. 
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Indsiger problematiserer i detaljer en lang række forskellige trafikale forhold, 
som de ønsker medtaget i planlægningen, hvis den planlagte ændring fra 
erhvervsområde til boligområde gennemføres. De har desuden ønsker til et evt. 
kommende boligområde, som blandt andet omhandler bygningshøjde, tæthed, 
grundstørrelser mmm., og er bekymrede for eksisterende naboers fortsatte 
formidable udsigt over Nordsjælland og Kattegat/Øresund.  
 
Fortsat ingen adgangsvej til matr. 19c via Kukkerbakkevej, fordi: 
Kukkerbakkevej er privat vej i landzone. Kukkerbakkevej er en grusvej og kan 
ikke bære øget færdsel. Kukkerbakkevej anvendes som skolevej for børnene 
fra Munkebakke, Hjortevej og Haregabsvej og også til gåture for 
lokalbefolkningen, det er af sikkerhedsgrunde nødvendigt at holde biltrafik på et 
minimum.  
 
Indkørsel til de kommende boliger på matrikel 19c bør derfor ske ad anden vej 
end Kukkerbakkevej. F.eks ad Ruttebakkevej, Gydevej, Østvej. 
 
 
 

Fjerne areal til reservation af vej nord om Mårum 
 

 
 

5 
 
 
 

Brian Viron 
Petersen, 

Jeg undres meget over fjernelsen af det reserveret areal til en omfartsvej ved 
Mårum, Gribskov kommune er under rivende udvikling og man kan se der sker 
rigtig meget i positiv fremgang i kommunen. Det har dog den udfordring at 
netop midten af Mårum er svært belastet af meget og tung trafik mellem 
Helsinge & Græsted, dette pres øges også i takt med udviklingen og det ville 
logisk set og logistisk set give god mening at fremskynde planen om en nordlig 
vej, det vil gøre godt for byens beboer om området værdier. 
 
Sammentid kunne man godt ønske der blev tilføjet en plan om en fortsat 
cykelsti til Græsted fra Mårum, nu hvor der er mulighed for at få statsmidler til 
anlæg af cykelstier vil det give god mening, lige nu stopper cykelstien fra 
Helsinge i Mårum og en udvidelse videre til Græsted vil forbinde de 3 byer og 
samle kommunen endnu mere. Vejen er en farlig vej for cyklister og gående 
især pga. den tunge trafik. Evt. kunne man lægge cykelstien sammen med den 
nordlige rute når denne etableres 
. 

Der er ikke truffet politisk 
beslutning om at afsætte 
midler til etablering af 
omfartsvejen ved Mårum.  
Det er derfor ønsket at 
reservationen udgår af 
kommuneplanen på 
baggrund lodsejer ønsker 
herom.  

Medfører ingen 
ændringer. 

Ændring af bymidte i Helsinge  
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Ændring af bymidte i Græsted 
 
 
 

 
 
 
 

    

Ændring af bymidte i Gilleleje  
 
 

4 
 
 
 
 

Helle Friis og 
Roland 
Schultz 

Er imod ændring af bymidten i Gilleleje. De vurderer ændringen betyder, at 
Havnens lokalplan 15.5 og en del af Havnevej, som er indeholdt i den 
bevarende lokalplan 15.31 for Det Gamle Gilleleje, skal flyttes til bymidte. 
Argumentationen fra Gribskov kommune er, at der bl.a. ligger restauranter i 
området samt at det vil skabe større sammenhæng mellem by og havn. 
Gribskov vuderer endvidere, at man kan koncentrere det område, hvor der kan 
etableres nye butikker. Mener at en ændring af bymidten betyder en ændring af 
den bevarende lokalplan 15.31 for det Gamle Gilleleje. 
  
Er i mod af Havnevej (herunder Havnevej 3) skal ind under bymidten.  
Havet, Havnen og den gamle bydel er Gillelejes hovedattraktioner og nu vil 
kommunen lægge hele havnemiljøet og en del af den gamle bydel ind under 
bymidten. Dette kan betyde, at både havnen og den bevaringsværdige gamle 
bydels særpræg er i fare. 
Vi ser frem til, at politikerne genbehandler sagen, og afventer svar på en række 
spørgsmål. 
  

 Hvorfor ønsker I dette? 
 Hvad er problemet med Havnens lokalplan og med Den Bevarende 

lokalplan for Det Gamle Gilleleje? 
 *Hvad er det kommunen vil opnå – bortset fra at restauranten på 

For nu vil det stadig være 
lokalplanerne der regulerer 
de planmæssige forhold for 
områderne. 
 
En ændring i afgrænsningen 
vil i fremtiden gøre det 
lettere at planlægge for 
butikker i området og 
bylivsmæssig fortætning, 
der kan bidrage til at gøre 
området mere attraktivt for 
besøgende og fremme 
turismen.  
 
Administrationen bemærker, 
at der med det nye forslag til 
afgrænsning for bymidten vil 
medfølge andre hensyn, 
indeholdt i rammen. Det vil 
gøre sig særligt gældende i 

Medfører ingen 
ændringer. 
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Havnevej 3, vil blive lovlig uden at kommunen følger Planklagenævnets 
retningslinier? 

 *Er byens borgere interesseret i, at der kan etableres flere butikker? 
 *Hvad får borgerne i Gilleleje ud af ændringen? 

 
 

forhold til havnen. Den 
anvendelse der sker på 
havnen i dag vil ikke være i 
strid med nye hensyn, men 
det kan sætte en 
begrænsning på 
eksempelvis hvor meget 
fremtidig erhverv må støje.  
Derfor er industridelen af 
havnen (2.E.01) heller ikke 
taget med i rammeområdet 
for bymidten (2.C.01) og der 
er indført et nyt 
centerrammeområde 
(2.C.02) som ikke giver 
mulighed for at der kan 
planlægges for boliger. 
Samtidigt er det indskrevet i 
centerrammerne (2.C.01 og 
2.C.02) at: ”Der må ikke 
planlægges for miljøfølsom 
anvendelse tæt på 
virksomhederne på havnen, 
før det er vurderet, at de 
miljømæssige 
grænseværdier kan 
overholdes.” 
 
Administrationen anbefaler, 
at bibeholde havneområdet i 
forslaget til kommuneplan. 
 

 
8 
 
 

Per Klug 
Formand  
Gilleleje Havn 
Havnen 5 
3250 Gilleleje 

Gilleleje Havn har noteret sig udvalgets oplæg og vil her gøre indsigelse mod, 
at en del af havnens område mod vest indgår i bymidten (detailhandel). 
 
Gilleleje Havnelaug er alene interesseret i at fastholde den planmæssige 
status, som havnens områder har nu, i henhold til den nuværende 
kommuneplan. 
 
 

Se høringssvar 4 Medfører ingen 
ændringer. 
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28 Randi Annikki 
Mortensen og 
Hans Jungvid  
Bøgebakken 
18, Gilleleje 

Vi kan ikke se, at denne plan løser nogen af de primære og reelle problemer, 
som Gilleleje står over for inden for de næste 4 eller 12 år, nemlig byens trafik 
og behovet for mange flere parkeringspladser.  
 
Det bedste eksempel er området omkring Kulturhavnen, måske et af de fineste, 
der er skabt i Gilleleje i de senere år. Vi, der bor på Bøgebakken ved, hvordan 
det kan se ud på en sommerdag, når alle turister vil komme og se, hvor flinke vi 
er. Overdimensionerede store busser og alt for store lastbiler sammen med 
entusiastiske turister skal alle passere krydset Bøgebakken/Stationsvej/Peter 
Fjelstrupsvej på én og samme tid. Bilister, der har formået at finde en 
parkeringsplads i kedlen uden for Irma, skal nu finde en vej ud af dette ellers 
velplanerede centrum.  
 
Resultatet er ikke sjældent irritation i hele området og ikke mindst i rundkørslen 
"den tilsigtede grønne port".  
 
Gilleleje har brug for at komme til bunds af disse alvorlige problemer - NU - ikke 
om 4 eller 12 år!  At flytte grænsen for bymidten længere ud til havet er at gå 
den forkerte vej!  
 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 

14 Gilleleje 
Handels- og 
Turistforening 
 
Henrik 
Magelund 
Formand 

Her kommer opfølgning fra Gilleleje Handels- og Turistforening. 
 
Vi mener det er helt rigtigt at holde handlen samlet i bymidten, og bakker derfor 
op omkring det oplæg, der er sendt i høring fra udvalget/byrådet. 
 
Der er ingen som kender en evt. konsekvens af et ændret handelsmønster, hvis 
der skulle blive ændringer på det eksisterende. 
Derfor er vi fint tilfredse med oplægget. 
 
Vi ved der er holdninger fra Havnens side, mht inddragelse af havneområdet. 
Vi lader Havnen selv komme med deres holdning omkring dette. 
 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 

15del1 og 2 REMA 
Etablering 
A/S  
Jonas Nyrop 
Vestermann  
Udviklingsche
f REMA 

Vi skal hermed fremkomme med vores bemærkninger til de foreslåede 
ændringer til Kommuneplanen, Gribskov Kommune har valgt at udsende i for-
høring. Vores bemærkninger vedrører alene den foreslåede ændring af 
bymidteafgrænsningen i Gilleleje, hvor Udvalget for Udvikling, By og Land 
har foreslået at reducere bymidteafgrænsningen i sydgående retning.  
I den henseende ønsker vi en ændring til den foreslåede afgrænsning, så 
området Bøgebakken 1, 3, 5 og del af 19C samt Solvej 1 og 2, 3250 Gilleleje 
bevares indenfor bymidteafgrænsningen, som principielt angivet nedenfor. 

I kommuneplanlægningen 
må man ikke tage 
konkurrencemæssige 
hensyn.  
Administrationen anbefaler 
at det tages til efterretning, 
at en ændret 
bymidteafgrænsning, hvor 

Medfører ingen 
ændringer. 
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(større på s. 3)  
 
Ved denne mindre ændring, vil Gribskov Kommune fastholde en væsentlig 
udviklingsmulighed i Gilleleje Bymidte, uden at det, i væsentlig grad, vil påvirke 
den overordnede intention om at mindske bymidten og sikre sammenhæng 
mellem by og havn. Desuden vil denne mindre ændring have afgørende 
betydning for sikring af muligheden for, at der også fremadrettet vil kunne 
etableres en større dagligvarebutik med en tilstrækkelig og nødvendig 
parkeringskapacitet indenfor bymidteafgrænsningen.  
 
I øvrigt oplyses, at REMA Etablering A/S har adkomst til ejendommen 
Bøgebakken 3, 3250 Gilleleje og betinget adkomst til ejendommen Bøgebakken 
1, 3250 Gilleje. Herudover har vi aftalt vilkår for overtagelse af dele af 
ejendommen Bøgebakken 19C. Alle ejendomme er beliggende indenfor den del 
af nuværende bymidteafgræsning, der vil udgå som følge af forslaget.  
 
På ejendommene har vi gennem længere tid arbejdet med et projekt 
indeholdende byggerier med kombinerede funktioner indenfor detailhandel (en 
REMA 1000 dagligvarebutik samt mindre butikslokaler) og boliger i form af et 
dobbelthus og rækkehuse bygget indover butiksbyggeriet med adgang fra 
Bøgebakken.  
 
I forbindelse med byggeriet er det vores plan at etablere en større 
parkeringsplads, der foruden at ville kunne betjene kunder til butikkerne, vil 
kunne benyttes, i kombination med sæsonparkeringspladserne ved hallen, af 
besøgende til Gilleleje Bymidte, hvor der særligt i højsæsonen er stor mangel 
på parkeringspladser. REMA Etablering A/S REMA Butiksudvikling A/S - CVR. 
20861606  
 
Det er et ambitiøst projekt, som Gribskov Kommune har været bekendt med 
over en længere periode. Gennemføres den foreslåede ændring, vil projektet 
ikke længere kunne lade sig realisere indenfor kommuneplanens rammer, 
hvorfor det er vitalt for projektet, at området holdes indenfor 
bymidteafgrænsningen.  
 
Omkring projektet er det væsentligt at bemærke, at der under disponering af 
området, valg af arkitektur og kobling til den øvrige bymidte er skelet til den 
strategiske plan for Gilleleje ”Lyst til Gilleleje”. I den sammenhæng er der lagt 
vægt på en arkitektur, der kan supplere Stationsvejens købstadsagtige 
karakter, afhjælpning af den store søgetrafik efter de knappe parkeringspladser 

arealet udtages af bymidten 
i Gilleleje, vil fjerne det 
planmæssige grundlag for at 
anlægge en Rema1000-
butik det pågældende sted.  
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i midtbyen ved en større synlig parkeringsplads allerede ved ankomst til byen, 
koblinger for gående til byens øvrige handelsgader, der kan medvirke til et 
tydeligere og mere intuitive flows for fodgængere, en trafikal betjening, der vil 
aflaste rundkørslen og Gilleleje Stationsvej samt en disponering af 
parkeringspladsen, hvor der kan indarbejdes beplantning, så området fortsat vil 
have et grønt præg.  
 
Overordnede tegninger af projektet kan ses på de bagerste sider i nærværende 
høringssvar.  
Forud for indsendelse af dette høringssvar er der indsendt en anmodning til 
Gribskov Kommune om igangsætning af en ny lokalplan, der kan medvirke til 
realisering af planerne. Anmodningen beskriver projektet i nærmere detaljer og 
vedlægges som bilag.  
 
Holdningsundersøgelse  
Da vi har været interesseret i at kende vores kunder og borgerne i Gillelejes 
holdning til vores planer, har vi, forud for nærværende høringssvar, iværksat en 
holdningsundersøgelse i form af en underskriftsindsamling. I den henseende 
har underskrivere været forelagt det foreløbige projektmateriale med angivelse 
af den nye placering og udformningen af en REMA 1000 butik i Gilleleje.  
 
Underskriftsindsamlingen er udført dels digitalt via skrivunder.net og dels ved 
fysisk underskrift i REMA 1000 på Alfavej i Gilleleje.  
I den relativt korte periode fra d. 7. december til 23. december 2020 har hele 
890 personer tilkendegivet deres støtte til projektet.  
Kopi af underskriftssider vedlægges som bilag til nærværende høringssvar. I 
den henseende henvises i øvrigt til de mange bemærkninger fra 
underskriverne, der i høj grad understøtter en meget stor opbakning til 
projektet.  
 
Vurdering af effekter for handelsliv og trafik.  
I forbindelse med den forudgående dialog med Gribskov Kommune omkring 
vores projekt, har vi, efter aftale med planafdelingen, fået udarbejdet en 
gennemgribende undersøgelse af effekterne for trafikafviklingen, handelslivet 
og bymiljøet ved at flytte den eksisterende REMA 1000 i Gilleleje til den 
angivne placering. Undersøgelsen er afgrænset i samarbejde med Gribskov 
Kommune og er udarbejdet af Cowi, der sideløbende har udarbejdet den 
overordnede analyse af handelslivet i Gribskov Kommune og således har et 
stort indblik i kommunens detailhandelsstruktur.  
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Undersøgelsen understøtter, at placering af en ny REMA 1000 butik i den 
ønskede placering vil have en positiv og afsmittende effekt på den øvrige 
detailhandel i Gilleleje Bymidte. Undersøgelsen i form af notat vedlægges som 
bilag.  
 
Vi håber ved nærværende høringssvar, at udvalg for Udvikling, By og Land 
samt Byrådet i Gribskov Kommune vil være enige i vores synspunkter og 
vælger at tilpasse bymidteafgrænsningen i Gilleleje, så ejendommene 
Bøgebakken 1,3, 5 og 19C samt Solvej 1 og 2, 3250 Gilleleje fastholdes 
indenfor bymidteafgrænsningen.  
 
Der er vedlagt bilag 

34 Gilleleje 
lokalråd – Leif 
Tang Lassen 

Gilleleje Lokalråd undrer sig over den ”Ny afgrænsning af bymidten i Gilleleje”. 
Men har ingen bemærkninger til forslaget til bymidtearealer syd for Kystvejen. 
Der udtrykkes undren over de udlagte arealer i den vestlige del af havnen, og 
hvilke udviklingsmulighederne det kan indbefatte? Yderligere ønskes et svar på 
om der ønskes reduktion af den aktuelle og aktive fiskerihavns 
funktionsmuligheder i de nye bymidteområder. lokalrådet ønsker ikke at 
Gilleleje havn kommer til at ligne havnene i Hundested eller Hornbæk. 
 
Yderligere er der et klart ønske om at få defineret hvad der menes med 
Bymidte og hvad kommunens definition af bymidte indbefatter.  
 
Gilleleje lokalråd går ikke ind for statusændringer i nogen del af ”Det Gamle 
Gilleleje”. Der henvises yderligere til arealerne bag Havhøkeren, Kanalvej, 
Havnevej og Nordre Havnevej (d), der omfatter Bistro3. Da de udgør den mest 
centrale del af Det Gamle Gilleleje, der udviklingsmæssigt er/bør være styret af 
den bevarende lokalplan 15.31. 
 
Delområderne kaldes:  
- område B, der er udlagt til boligformål, (d) tilhører dette område.  
- område C, der er udlagt til center- og boligområde.  
 

 Hvilke bestemmelser bliver fundamentet for styringen af område (d)?  
 Bliver det 15.31 planen, bliver det en ”bymidteordning” eller noget helt 

andet?  
 Er et af formålene med statusændringen af område (d), at Bistro 3 

dermed let kan lovliggøres eller er perspektiverne langt bredere? 
Måske endda så omfattende, at hele område (d) derigennem søges 
trukket ud af det bevaringsværdige gamle Gilleleje, så bylivsskabende 

Begrebet ”bymidte” henviser 
i denne sammenhæng 
alene til området hvor der 
må placeres detailhandel. 
 
Lokalplan 15.31 for det 
gamle Gilleleje vil fortsat 
være gældende selvom 
bymidte-afgræsningen 
ændres i kommuneplanen. 
 
Mht. kortet i 
forhøringsmaterialet så 
afspejler det udvalgets 
beslutning som 
protokolleret. 
Administrationen indstillede 
en større afgræsning, men 
udvalget valgte at reducere 
den. Det er protokolleret, og 
derfor afspejler 
høringsmaterialet 
protokolleringen, og ikke 
det, der blev indstillet.  
 
Administrationen anbefaler, 
at høringssvaret ikke 
medfører ændringer af 

Medfører ingen 
ændringer. 
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funktioner bliver fremtidens mantra her?  
 
Der er vedlagt bilag, som er sendt til kommunaldirektør, borgmester og 
amtsavisen, omhandler centrale udfordringer for den fremtidige anvendelse af 
område (a), indgår også i vores bemærkninger til For-høringen.  
 
Det i øvrigt skal bemærkes, at bestyrelsen for Gilleleje lokalråd ikke har nogen 
forståelse for, at kortet i For-høringsmaterialet, visende bymidteændringer i 
Gilleleje og UBL-udvalgets tiltrædelse af bymidteændringer sammesteds, viser 
helt forskellige løsningsforslag.  
 

bymidteafgrænsningen.  

47 Jon Voss 
Museumsinsp
ektør, Nyere 
Tid 

Museum Nordsjælland skal bemærke, at det i forhold til den foreslåede nye 
afgrænsning af Gilleleje Bymidte (p. 19) er væsentligt at tilsikre, at de 
kulturhistoriske og arkitektoniske bevaringsværdier i det område umiddelbart 
nord for Havnevej og umiddelbart vest for Nordre Havnevej, der i dag er 
omfattet af bevarende lokalplan 15.31 (Det Gamle Gilleleje), sikres for 
fremtiden. 
 
Museum Nordsjælland skal derfor anbefale, at den nye afgrænsning af Gilleleje 
Bymidte ikke kommer til at omfatte det nævnte område, eller at 
bevaringsbestemmelserne i lokalplan 15.31 skrives ind i bestemmelserne for 
Gilleleje Bymidte for dette områdes vedkommende. 
 

Lokalplan 15.31 for det 
Gamle Gilleleje gælder 
fortsat selvom 
bymidteafgrænsningen 
ændres i Kommuneplanen. 
 
 

Medfører ingen 
ændringer. 

     

Andre emner 
 
 

 
10 

 
 
 

Uddeler 
René 
Mauritzen 
Hildesvej 2 
3230  
 

Bemærkning fra Blistrup Brugsforening. 
Conrad Nyegårdsvej 14 3230 Græsted Matrikel nr. 6bc 
 
Vi vil gerne have den med, i den nye kommuneplan 2021-33. 
Vi vil gerne have den omlagt til Erhvervs grund i den nye kommuneplan. 
Dette er et stort ønske for at sikker Super Brugsen fremtid. 

”Administrationen anbefaler, 
at matrikel nr. 6bc tages 
med i centerområdet, så 
SuperBrugsen i Blistrup får 
mulighed for at udvide 
butikken. En fremtidig 

Rammeområde 5.C.02 
justeres så matr, nr, 6bc 
Blistrup by bliver en del 
af lokalcenteret. 
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 udvidelse af butikken vil 
kræve, at der vedtages en 
ny lokalplan”. 
 

3 
 
 

Kasper 
Thaarup 
Hansen 

Ønsker på vegne af ejer af Ammendrup Park IV ApS et areal ved Ammendrup 
Park inddraget til byudvikling. 
Matr. Nr. 13 Ammendrup by, Helsinge beliggende Agergårdsvej 5.  
 
Ejendommen, som udgøres af matr. nr. 13 Ammendrup By, Helsinge består af 
et mindre areal på ca. 13.688 m2. 
Området fremstår med et let skrånende terræn der falder mod syd. Området 
fremstår i dag med træbevoksning og en gård bebyggelse fra ca. 1900. 
 
Området som ønskes inddraget til byudvikling liger i naturlig forbindelse med 
Ammendrup Park, som er omfattet af Rammeområde 1.B.15 i Gribskov 
Kommuneplan 2013-2025. En udvidelse af rammeområdet vil give mulighed for 
at udvide boligkvarter A i Ammendrup Park og sikre en mere harmonisk 
afslutning af boligkvarteret. Boligkvarter A, er i dag opdelt i to områder grundet 
en større gasledning. Kilen ved gasledningen fastholdes og sikrer et øst-
vestgående kig. 
 

 

Området som ønskes 
inddraget til fremtidig 
byudvikling ligger i direkte 
tilknytning til 
byzoneområdet 
Ammendrup Park, der er 
ved at blive udviklet. 
 
Området er ikke omfattet af 
beskyttelsesinteresser i den 
gældende kommuneplan 
2013-25. I forslag til 
Kommuneplan 2021-33 er 
området heller ikke udpeget 
som bevaringsværdigt 
landskab, kulturhistoriske 
bevaringsværdier eller 
Grønt Danmarkskort.    
 
Området er dog 
skovbevokset og da det er 
over ½ ha kan det være 
omfattet af fredskovpligt, 
men alle nærmere hensyn 
vil skulle afklares i 
forbindelse konkret 
lokalplanlægning for 
området. 
 
 

Byrådet skal tage stilling 
til om forslaget til 
arealudlæg ved 
Ammendrup Park skal 
indgå i forslag til 
kommuneplan 2021-33.   
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 Ammendrup Park er markeret med prikket linje og det ansøgte område med 
hvid flade, helt i toppen af billedet ses solceller og grænsen af Helsinge by. 
 
 

 Allan 
Svanevig  
Pårupvej 176  
3250 Gilleleje  
 

Forslag i forbindelse med ny planstrategi, omhandlende Strategisk plan for 
Gilleleje.  
Jeg vil som opfølgning på det forslag jeg stillede Sidste år gerne uddybe mit 
forslag samt argumentet herfor.  
Jeg har i jeres udmærket plan set at området øst for byen skal have et 
ressortområde med hotel og spa…. Evt. udvidelse af golfbanen. Dette er tegnet 
i området syd for erhvervsområde stæremosen, både øst og vest for 
hillerødvejen.  
 
Dette ser jeg som en dårlig strategi, da området syd for erhvervsområdet 
stæremosen er det eneste sted der kan laves udvidelse af stæremosen. Derfor 
foreslår jeg at man dropper at lave resort på begge sider af hillerødvejen, og 
dermed holder sig på den østlige side af vejen (samme side som golfbanen)  
Det vil dermed være muligt at udvide stæremosen mod syd.  
Derudover vil der fremover være mangel på byggegrunde til de mere 
ressourcestærke borgere, (grunde i størrelse 1200-2000+ m2) Der ville området 
sydøst for stæremosen (vest for hillerødvejen) kunne bruges fornuftigt til dette, 
da der vil være god infrastruktur for disse nye borgere som skal pendle til 
københavn med tog eller i egen bil.  
 
Da der vil blive et dejligt resort og golfområde er det det eneste sted i gilleleje 
der vil kunne laves et nyt boligområde til de økonomisk stærke borgere som 
man jo gerne vil tiltrække. (I nær fremtid) Ved indkørsel til Gilleleje kørende på 
hillerødvejen mod nord netop passeret søborg trinbræt, mødes man af et dejligt 
resortområde på den ene side og et flot (og dyrt) boligområde på den anden 
side.  
 

Det er administrationens 
vurdering at der med 
arealudlægget til 
Stæremosen Syd lige i 
øjeblikket er tilstrækkelig 
med erhvervsareal i 
Gilleleje. Hvis der senere 
opstår behov for yderlige 
areal til erhverv kan de 
overvejes at udvide 
erhvervsområdet yderligere 
mod syd.  
 
Det foreslås i høringssvaret 
at der udlægges et areal 
syd for Stæremosen til 
boliger. Det er 
administrationens vurdering 
at boliger lige op til 
erhvervsområdet 
Stæremosen ikke er en god 
ide´ idet et udlæg til 
forurenings følsom 
anvendelse som boliger vil 
kunne medføre 
miljøkonflikter og begrænse 
virksomhedernes 
muligheder.     
 
Administrationen anbefaler 
at høringssvaret ikke 
medfører ændringer. 

Medfører ingen 
ændringer 

For-høringssvar til flere dele af kommuneplanen  
16 Mikael 

Tobiasen  
Til den ovennævnte for-høring til kommunalplan, vil jeg foreslå følgende 
ændringer til udarbejdelsen.  

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 
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Klostermarks
vej 3  
3230 
Græsted 

 
Der henvises at kontakt til ejere af jord som man kunne tænke sig inddraget i 
planen. Her udtrykkes bekymring omkring hvorvidt en planlægning kan basere 
på tilfældige lodsejeres forslag til at inddrage netop deres jord. Der ytres 
bekymring hvorved kommunen vil stå tilbage med arealer som ikke hænger 
sammen.  
 
Et bebygget område langs Esrum Kanal har tidligere vist sig ikke at have nogen 
gang på jorden, grundet netop beliggenheden. Kanalen er et af de vigtigste 
aktiver for Klostret og turismen. Der ytres bekymring ved at den spændene og 
vigtige historier går tabt. Der henvises til en løsning med udstykninger langs 
Østvej til videreførelse af et allerede påbegyndt projekt.  
 
Endelig skal man passe på med at ændre erhvervsområder til bebyggelse ud 
fra det synspunkt, at man fra kommunens side, er alt for rundhåndet med at 
acceptere erhverv ude i det åbne land.  

42 Hasse 
Højmark 
Andersen 
Gilleleje 
Strandvej 9 
 

Boligområdet i Græsted foreslås væsentligt reduceret, så der kan udpeges 22 
ha arealer til 5 nye boligområder andre steder, plus et perspektivområde ved 
Esrum. Det fremgår ikke, hvorfor boligområderne de 6 steder ønskes øget. 
 
5 af de 6 foreslåede områder er i dag åbent land. Beskyttelse af det åbne land 
fremgår ikke af kommuneplanen, men burde gøre det. Vores smukke, åbne 
landskaber er en ressource, vi bør værne om. 4 af de 6 områder er foreslået af 
ejer (Nejlinge, Skærød, Vejby og Esrum). Det finder jeg ikke er en rimelig 
begrundelse. Mulige fortjenester på jordsalg bør ikke være bevæggrund for at 
udlægge byområder. 
 
Placeringen af områderne er problematisk (Skærød, Vejby, Ramløse, Esrum): 
 
Skærød-området ligger ikke ved et egentligt byområde, men i åbent land og 
uden for infrastruktur, i stedet for at knytte sig naturligt til Helsinge by. Vejby-
området vil hindre det smukke udsyn over Maglemosen fra kirken. Ramløse-
området vil hindre udsynet over Arresø og medvirke til, at Ramløse byområde 
bliver meget massivt. Et nyt perspektivområde nordøst for Esrum ligger i et 
område med store landskabelige værdier. Hvis det ønskes som 
perspektivområde, bør landskabsbeskyttelsen nøje overvejes, og hensynet til 
restaurering af Esrum Kanal bør indgå. Den nordligste del, der rummer sø og 
mose, bør udgå. 
 
Lad mig bemærke, at de nuværende områder ved Græsted ikke på samme 

Høringssvaret er noteret. 
 
Det er generelt en politisk 
beslutning/prioritering 
hvordan arealudlæggene 
fordeles. Det ønskes at 
fordele udviklingsområderne 
bredere i kommunen. Der er 
stadig mulighed for udvikling 
i Græsted, selvom arealet er 
reduceret. 
 
Se bemærkninger angående 
arealudlæg; 
Nejlinge høringssvar 11 
Skærød Høringssvar 13 og 
50 
Esrum høringssvar 31. 
 
Angående 
bymidteafgrænsning i 
Gilleleje henvises til 
høringssvar 4. 
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måde vil være i konflikt med at beskytte det åbne land, og de ligger ved en by 
med diverse faciliteter og infrastruktur. 
 
Ny afgrænsning af bymidten i Gilleleje 
Som begrundelse nævnes det, at man med fordel kan reducere bymidte-
afgrænsningen, så man kan koncentrere det område, hvor der kan etableres 
nye butikker, så man undgår, at butikkerne kommer til at ligge for spredt. Jeg 
finder ikke denne begrundelse relevant i Gilleleje. 
 
For centerområdet i Gilleleje (kommuneplanramme 2.C.01) gælder det i dag, at 
der må placeres butikker, kontorer, restauranter, hoteller, offentlige formål og 
boliger. Der er som bekendt fremlagt forslag fra Rema 1000 for ny butik mv. ved 
Bøgebakken, som med forslaget ikke kan realiseres. Andre løsninger kan også 
tænkes og børovervejes nøje. Jeg tager afstand for forslaget til ny 
bymidteafgrænsning i Gilleleje af følgende grunde: 
 

 Fiskerihavnen er presset bl.a. af manglende fiskekvoter. Et pres fra 
erhverv, som ikke er havnerelaterede, vil gøre det yderligere vanskeligt 
for fiskerihavnen. Det er helt afgørende for Gillelejes identitet og 
tiltrækningskraft for bl.a. turister, at der er en levende fiskerihavn. 

 Havnevej er en væsentlig del af Gilleleje fiskerleje, sådan som 
Havnevej tager sig ud med de bevaringsværdige gamle huse i et 
smalt, kurvet vejforløb. Havnevej bør bevares i denne skikkelse og 
uden butikker. 

 Bymidte med butikker bør ikke omfatte havnemolerne i Gilleleje, da 
disse anvendes til håndtering af fiskegarn. 

  Bymidten bør ikke omfatte strandarealet nord for havnearealet, som 
vist i forslaget. Stranden bør bevares. 
 

Jeg finder det således forhastet og ubegrundet at lade det sydlige 
bymidteområde ved Gilleleje Hovedgade udgå. 
 
Jeg beklager på denne måde at fremstå kun med nej-kasketten. Men 
kommuneplanen er for vigtig til forhastede løsninger. 
 

43 Hans Henrik 
F. Svensson  
 
På vegne af 

Hermed høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening i Gribskov Kommune 
(DN) til For-høring af dele af Forslag til Kommuneplan 2021-2033, der 
indeholder en række forslag fra Gribskov Kommune til nye områder til 
bebyggelse i kommunen, samtidigt med at nogle områder tages ud af 

Høringssvarets 
bemærkninger vedrørende 
tilgang til planlægning og 
politiske forhold er noteret. 
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bestyrelsen i 
DN Gribskov 

planlægningen.  
 
Overordnede kommentarer For at man kan inddrage nye områder til 
bebyggelse kræver Planloven bl.a. at et nyt areal til byzone skal placeres i 
direkte tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone. At 
projekterne skal indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen 
til den omkringliggende natur og landskabet. At der skal lægges særlig vægt på 
hensynet til udvikling af kyst- og naturturismen. At kystområderne skal søges 
friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed, At de 
grønne kiler ikke inddrages til byzone eller anvendes til bymæssige 
fritidsanlæg. 
 
Endvidere at kommuneplanen skal angive de overordnede mål for udviklingen 
og arealanvendelsen i kommunen. Påse at hovedprincipperne i den 
overordnede fingerbystruktur videreføres, herunder, at byudvikling er af lokal 
karakter og i ”andre bysamfund” sker i tilknytning til kommunecenter eller som 
afrunding af andre bysamfund. kun skal kunne udlægge et nyt areal, hvis der 
samtidigt udtages et andet areal udlagt til byzone af tilsvarende størrelse 
Reglen om at byudvikling skal være af lokal karakter og i ”andre bysamfund” 
ske som en afrunding, er et ønske om at undgå byspredning, om at beskytte de 
landskabelige kvaliteter og om at fastholde og videreudvikle fingerbystrukturen 
med tæt kobling mellem byudvikling og trafikal infrastruktur. Afrunding af ”andre 
bysamfund” indebærer, at bysamfundene afrundes i forhold til det omgivende 
landskab, at der sigtes mod en endelig byafgrænsning, og at byvækst og 
udviklingstakt er beskeden i forhold til den eksisterende bebyggelse.  
 
Det er DN’s opfattelse at disse regler i en lang række tilfælde ikke er 
blevet fulgt. Tværtimod fremtræder det tydeligt, at der ikke som krævet er 
en overordnet kommunal plan for de foreslåede byudlæg. At de ovennævnte 
hensyn tilsidesættes. At forslagene til arealudvidelser alle har et udgangspunkt 
i, at en bygherre har opkøbt et område og nu ønsker det overført til byzone med 
henblik på bebyggelse.  
 
DN undrer sig over, om det virkelig kan være rigtigt, at kommunalbestyrelsen 
ikke har gjort sig egne tanker om, hvorledes kommunen skal udvikle sig, men 
udelukkende lader sig styre af tilfældige privatøkonomiske interesser? DN ser 
også med stor bekymring på den udvikling kommunen i øjeblikket er inde i. 
Gribskov kommune er en overvejende natur- og turistkommune. Men det er 
som om den nuværende kommunalbestyrelse har stirret sig blind på, at 
kommunen for enhver pris skal have flere indbyggere og at byzonerne skal 
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udvides. Konsekvenserne af denne “politik” er bl.a. at naturen bliver taber. Flere 
og flere grønne arealer inddrages til bebyggelse. 
 
Det har vi set i de senere år, hvor der er inddraget betydelige grønne arealer til 
bebyggelse omkring Helsinge og flere andre steder. Kravene til udtagelse af 
andre planområder har tilsyneladende ikke været overholdt. Konsekvensen er 
bl.a. at småbiotoperne i det åbne land får forringede vilkår/forsvinder og at de 
bynære grønne områder forsvinder, altså mindre natur og nærrekreativ natur, 
hvilket jo ellers - ifølge diverse undersøgelser - er et væsentlig grundlag for 
lysten til at flytte til kommunen. Samtidig forsvinder afgrænsningen mellem by 
og land, så de landskabelige værdier forringes.  
 
Tilfældigheder præger planforslagene, som er styret af bygherrer og ikke ud fra 
en overordnet helhedsbetonet plan. Det er det modsatte af at bedrive 
kommunal planlægning. Det der hersker er først privatinteresser i stedet for 
overordnet planlægning og derefter udbud af arealer. Man kan stille det 
spørgsmål, om det er den udvikling de nuværende indbyggere, 
sommerhusejere og turister ønsker for kommunens udvikling.  
 
DN Gribskov skal kraftigt henstille til Byrådet, at der snarest udarbejdes 
nogle overordnede retningslinjer for en bæredygtig byudvikling, hvor der bl.a. 
tages hensyn til den eksisterende natur, samtidig med at der indtænkes ny 
bynær natur i kombination med beskyttelse af grundvand og plan-lægning for 
klimaændringer. Derefter kan der udpeges nye mulige byudlæg inden for den 
tænkte bystruktur. Denne overordnede planlægning vil samtidig sikre en 
fremtidig kommuneplan man kan regne med, i stedet for disse evindelige 
ændringsforslag til kommuneplanen, som - hver gang der skal bygges nyt - er 
en fast procedure. Denne praksis er til stor gene for indbyggerne, der ikke ved 
hvad de kan regne med, samtidig med at denne slingrekurs hindrer at 
kommunen bliver en attraktiv kommune at bo i.  
 
Specifikke kommentarer DN har følgende specifikke kommentarer til forslag til 
arealændringer: Ved Skoven 3-7: Dette område har i den nugældende 
kommuneplan status af bevaringsværdigt grønt rekreativt om-råde. Området 
udgør en væsentlig del af en grøn korridor, der forbinder Helsinge by med 
Høbjerg Hegn. Området rummer beskyttet natur, både §3 områder og bilag 4 
arter, der kræver særlig beskyt-telse. Området er et meget benyttet 
nærrekreativt naturområde, der samtidig bruges af spejderne og naturvejledere. 
Udlægget er et eksempel på fraværet af overordnet planlægning. En privat 
bygherre opkøber et areal og ønsker, at kommunen skal lade det indgå i 
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kommuneplanen som bebygget om-råde, på tværs af al rimelig 
kommuneplanlægning. Kommunen foreslår straks området overført til byzone. 
DN Gribskov mener, at dette område skal udgå af planforslaget.  
 
Nejlinge DN anerkender, at man holder sig uden for skovbyggelinjen, men er 
også her bekymret, fordi vi ikke kan se det ind i en overordnet planlægning, jf. 
indledende kommentarer.  
 
Skærød DN kan ikke se, at denne udvidelse af landsbyen er en naturlig 
afrunding. Skærød er et lille bysam-fund, og det er ikke her der skal ske 
knopskydning ud i det åbne land. Man kan ikke karakterisere by væksten som 
beskeden set i forhold til den eksisterende bebyggelse, som det ellers er et 
overord-net krav. 
 
Ramløse Øst Det udlagte område forekommer at være en nogenlunde naturlig 
afrunding af nuværende planområder, men der kan stilles spørgsmål til, om ikke 
der bør indregnes grønne områder i den samlede løsning. Men i hvert fald bør 
enhver tale om at udvide længere mod syd være skrinlagt. De grønne kiler skal 
bevares.  
 
Vejby En lokalplan for Elleville, området umiddelbart vest for Vejby er i 
øjeblikket i høring. Lokalplanen skal danne rammerne for et bofællesskab. For-
forslaget til kommuneplan er en yderligere knobs-kydning mod vest fra Vejby 
over mod Holløse på vest siden af Elleville. Det er knopskydning på 
knopskydning. Forslaget om området vest for Elleville udgør ikke en naturlig 
afrunding af Vejby og bør derfor ifølge de overordnede retningslinjer tages ud af 
kommuneplanlægningen. DN forbehol-der sig en senere stillingtagen til 
lokalplanforslaget for Elleville. Umiddelbart kan DN heller ikke se, at Elleville 
udgør en naturlig afrunding af Vejby. Efter de overordnede retningslinjer er der 
sam-let set ikke begrundelse for denne store knopskydning mod vest ud i det 
grønne omliggende land.  
 
Esrum Øst Miljøcenter Roskilde har tidligere gjort indsigelse mod at dette 
område langs Esrum Kanal bebygges. Man fandt at lokaliseringen af 
byudlægget Esrum Øst ikke var i overensstemmelse med Fingerplan 2007 og 
ikke i overensstemmelse med de overordnede interesser for landskab og 
kulturhistorie. Man fandt endvidere, at ”områdets bevaringstilstand er unik, 
hvorfor fastholdelse af landsby- ens afgrænsning er af overordnet interesse. En 
lokalisering af et nyt byudlæg i det åbne land på en meget synlig holm øst for 
kanalen vil bryde afgørende med landsbyens struktur og veldefinerede grænse 

 
Se bemærkninger til 
høringssvar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synspunktet er noteret. 
 
 
 
Synspunktet er noteret. 
 
 
 
 
 
 
Synspunktet er noteret. Se 
også bemærkninger til 
høringssvar 44. 
 
 
 
 
Synspunktet er noteret. 
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mod det åbne land, og i afgørende grad forringe oplevelsen af de unikke 
landskabelige kvaliteter i dalstrøget”. Der er så mange §3 områder og 
beskyttelseslinjer på arealet, at der ikke er plads til bebyggelse. Enhver 
fremtidig tanke om at bebygge arealet bør derfor fortsat afvises. Området skal 
helt udgå af enhver kommende kommuneplanlægning.  
 
Afgrænsning af bymidten i Gilleleje Umiddelbart mener DN, at det virker 
underligt, at det udlagte areal til bymidte, ud mod havet og havnen, også 
omfatter klitterne og stranden. Klitterne og stranden bør, blandt andet ud fra de 
overordnede retningslinjer, beskyttes i den kommende planlægning.  
 
Afslutning Som det fremgår af ovenstående, er de arealudlæg som kommunen 
tilsyneladende vil lade indgå i den endelige kommuneplan styret af 
tilfældigheder og privatøkonomiske interesser. DN håber, at Gribskov 
Kommune i den endelige kommuneplan vil træde i karakter som kommune, 
griber styringen, og udarbejde en gennemtænkt kommuneplan, som tager 
hensyn til naturen og som er i overensstemmelse med de principper der er i 
lovgivningen og andre bestemmelser. En kommuneplan man kan regne med. 
  

 
 
 
 
 
 
Høringssvaret er noteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synspunktet er noteret. Det 
areal der er foreslået som 
bymidte er i dag byzone og 
ikke omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 Rudi Ovesen 
Virksomhedsk
onsulent 
Forretningspl
an  
Ejendomssels

Vi har den 3. december 2020 modtaget information af udvalget Udvikling, By og 
Land har besluttet, at vores forslag til arealudlæg til fremtidig byzone ikke skal 
indarbejdes i Forslag til Kommuneplan 2021-33. 
Vi er uenige i beslutningen, hvorfor vi skal anmode udvalget om at genbehandle 
sagen. Forinden skal vi indledningsvis til brug for sagens efterfølgende 
behandling anmode om følgende: 

Høringssvaret er noteret. 
 
1.Udvalget Udvikling By og 
Land behandlede på mødet 
den 24. november alle de 
indkomne ønsker til 

Medfører ingen 
ændringer. 
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kabet Almevej  
Befolkningsud
vikling 

 
1: Begrundelse for afslaget. I afslaget er der kun tale om generelle 
begrundelser vedrørende samtlige forslag til arealændringer. 
 
2: Oplysning om antallet af nyopførte boliger i perioden 2017-2020, dels for 
Gribskov kommune i sin helhed, dels isoleret for Gilleleje. Vi henvise til den af 
Gribskov Kommune udarbejdede "Befolkningsprognose for 2017-2028", hvoraf 
det fremgår, at der budgetteres med ca. 100 nye boliger i 12 år, med 
enovervægt i de første år af budgetperioden. 
 
3. Stillingtagen til fremtidig byzonejord. Gribskov Kommune er omfattet af 
bestemmelserne i  Fingerplan 2019, og i henhold hertil skal byvækst ske inden 
for byfingrene. Gilleleje er ikke en del af en byfinger. 
 
Byen ligger i det "øvrige hovedstadsområde", hvor de generelle retningslinjer 
for byvækst er gældende. Som følge heraf skal Gribskov Kommune redegøre 
for udlægget af nye områder til byformål, herunder for det fremdige behov, og 
eventuelt udtage udlagte områder til byformål, hvis det ikke kan anskueliggøres, 
at der vil være behov yderligere udlæg. Det er min opfattelse, at denne 
vurdering for så vidt angår afslaget ikke er foretaget objektivt, idet ændringerne 
i byzonejord til boligformål i al væsentlighed kun tilgodeser Gilleleje Syd-
projekterne, ligesom kommunen ikke har ønsket vort projekt forelagt. 
 
 I forbindelse med erhvervelsen af ejendommen fremgår det Ejendomsdata-
rapporten, at ejendommens fremtidige areal er byzone, og at lokalplan 14.4 vil 
være gældende. Bl.a. som følge heraf skal jeg anmode om fremsendelse af de 
vurderinger og beregninger, som er lagt til grund for dels de ændrede 
registreringsmæssige beslutninger, dels afslaget vedrørende vor ejendom, som 
måske også 
skyldes nødvendige arealoverførsler til Gilleleje Syd. 
 
Jeg vedlægger som bilag en af mig udarbejdet opdateret af vores 
forretningsplan for så vidt angår den for Gilleleje Kommune udarbejdede 
befolkningsprognose. Som det fremgår af analysen i punkt 02.02 mangler der 
ultimo år 2020 netto 906 borgere for at opfylde budgetmålet. Ved forudsatte 
husstande på 2,5 personer svarer dette aktuelt til 175 manglende husstande. 
Som det fremgår af punkt 03.01.02 og 03.01.03 skal der ske en 
befolkningstilvækst for årene 2021-2026 på 1.306 personer for at opfylde 
budgetmålene. Som det fremgår af bilaget vil det være nødvendigt at skaffe 858 
boliger til aldersgruppen 80-84 årige og 494 boliger til aldersgruppen 85+. 

arealudlæg til fremtidig 
byzone og besluttede hvilke 
der skulle indgå i for-
høringen. 
 
2.  Danmarks Statistik kan 
levere data for opførelse af 
nye boliger i Gribskov 
Kommune i perioden 2017-
20. 
 
3. Forholdet til Fingerplan 
2019 er en del af 
kommuneplanen.  



52/53 

 
    

49 Leif 
Andersen, 
chefkonsulent
Cand. Silv.  
 
Spættestien 
6, 3220 
Tisvildeleje.  
 

1. Intentionen om at sikre samlede bymidter virker rigtig og de præsenterede 
forslag til justering af afgrænsning virker umiddelbart fornuftige.  
 
 
 
2. Manglende sammenhæng til andre planaspekter end byudvikling/boliger 
Præsentationen af de planlagte områder i sit eget delforslag gør det umuligt at 
tage stilling til, hvordan det hænger sammen med at skabe mere sammenhæng 
imellem naturområder og andre overordnede arealanvendelsesmuligheder.  
 
Fx anføres følgende fra Erhvervsstyrelsen:  
Grønt Danmarkskort skal ses som led i en forstærket indsats for større og 
bedre sammenhængende naturområder. Formålet er at understøtte en positiv 
udvikling i biodiversitet og at indfri intentionerne med Naturplan Danmark. 
Samtidig skal udpegningen bidrage til at opfylde FN’s og EU’s 2020 
biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen af biodiversiteten.  
 
Det er ikke muligt for mig at se, hvordan de foreslåede, nye byzoner bidrager til 
ovenstående.  
 
3. Manglende plan for anvendelse. De foreslåede udlæg til byzone fremstår 
ikke som et byråds strategiske ønsker – en plan. De enkeltstående forslag 
begrundes med ejers ønske om mulighed for at bygge. Jeg bemærker, at der 
ikke tages stilling til, hvilken type anvendelse/bebyggelse, der kan blive tale om 
– ligesom det ikke fremgår, hvordan der tænkes infrastruktur i forhold til den 
udvikling, ændringerne kan give anledning til. Jeg tænker på fællesfaciliteter, 
nærbutikker, (offentlig) transport mv. Ikke mindst i lyset af, at kommuneplanens 
tidsperspektiv rækker frem til 2033, er det helt uacceptabelt at præsentere et 
forslag til byzone udvidelser alene baseret på ejerønsker - helt ude af 
samfundspolitisk stillingtagen (en strategi/en plan) - herunder andre 
arealanvendelsesinteresser som fx Grønt Danmarkskort, Nationalpark, 
kommunens borgeres interesse for at forbedre naturens vilkår og 
tilstedeværelse.  
 
 4. Set fra et natursynspunkt er en del af de foreslåede nye 
byzoner uheldige, fordi de vil ødelægge natur, som i dag rummer muligheder for 
mennesker trivsel i området og for naturens overlevellse. a. Det virker 
selvmodsigende at Ved Skoven 3-7 foreslås udlagt til byzone samtidig med at 

Grønt Danmarks kort er en 
del af Forslag til 
Kommuneplan 2021-33. 
 
 
Høringssvaret er noteret. 
Se også bemærkninger til 
høringssvar 1 og 
høringssvar 31. 
  
 
 

Medfører ingen 
ændringer. 
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samme område på side 13 omtales som rekreativt område. Det er min 
opfattelse, at det er vigtigt at friholde området fra bebyggelse.  

 5. Det foreslåede område ved Esrum Kloster, • 18 Esrum 
Kloster, Esbønderup • 2ae Esrum Kloster, Esbønderup • 1m Esrum Kloster, 
Esbønderup • 16c Esrum Kloster, Esbønderup, drejer sig om omgivelserne til 
Esrum Kanal, som hellere skulle udlægges til natur/faunapassage.  
  
 

55 Jan 
Ferdinandsen 
 

Undertegnede gør herved indsigelser mod følgende i oplægget: 
 
1. Linjeføring omfartsvej Mårum – areal reservation fastholdes. 
2. Bymidte afgrænsninger i Gilleleje. Arealet Kystvejen og Bøgebakken – Hallen 
og Stationsvej skal indgå i bymidteplanen. 
3. Bymidte udvidelse med areal vest Gilleleje Havn udgår. Bymidten skal ikke 
ind på Havnens arealer. 
 

Høringssvar noteret 2 
gange, der henvises til nr. 
12. 

 

56 Lise-Lotte 
Ferdinandsen 
Hulsøvej 20 
3250 Gilleleje 

Indsigelse mod Kommuneplan 2021-33. 
AD 7. At godkende nye afgrænsninger af bymidten i Helsinge, Græsted og 
Gilleleje. 
 
Min indsigelse mod ovenstående går på at slette området afgrænset af 
Bøgebakken, Stationsvej og Kystvejen i Gilleleje i planen. 
 
Begrundelse: Byrådet har gjort det mulig, at der etableres: 
Ca. 170-200 nye boliger i GillelejeSyd 49 nye boliger på Rostgårdsvej i Gilleleje 
40 nye boliger på Bavneager i Gilleleje 20 nye boliger – Kanalhuset –
Kulturhavnen i Gilleleje. Og hvad der måtte komme at nye boliger på Birkevang, 
når Rådhuset der skal sælges og evt. ombygges til boliger. 
 
Med alle disse nye indbyggere i Gilleleje er det ikke rimeligt, at udtage området 
Bøgebakken, Stationsvej og Kystvejen i Gilleleje og forhindre en ny 
dagligvarebutik her med nye parkeringspladser, som i den grad mangler i 
Gilleleje. 
 

Høringssvaret er noteret. Medfører ingen 
ændringer. 

29 Eva Pahus  
Bryggervej 5 
– 3200 
Helsinge 

1.1 Matr.nr. 6fs, 6al, 6fu Ved Skoven, Helsinge by  
Som det muligvis er Administrationen/Byrådet bekendt, er der kommet rigtig 
mange kommentarer på Facebook bla. i grupperne ”Os der bor i Helsinge” og 
”Vores Gribskov” omkring inddragelse af disse små naturlommer.  

Se bemærkninger til 
høringssvar 1. 
 
 

Se høringssvar 1. 
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Min primære anke går imod området ved Ved Skoven.  
Bevar de grønne rekreative områder tæt på Helsinge by  
 
Der gøres opmærksom på at det berørte område er velbesøgt og fungere som 
forbindelse mellem byen og skoven. Indsiger er imod området bliver udlagt til 
bebyggelse. Der henvises til I KP2013-2025 hvor der noteres at hvis det ikke 
kan lade sig gøre at bevare eksisterende bevaringsværdig natur i by udlægget, 
skal der etableres nye naturområder. Såfremt væsentlige hensyn kræver 
fjernelse af små biotoper, skal der etableres erstatningsbiotoper Desuden skal 
der tilstræbes etablering af spredningskorridorer mellem biotoper.  
 
der er en vis skepsis omkring byrådets syn på grønne pletter i Helsinge by. Det 
er beklageligt at grønne områder i Helsinge forsvinder og erstattes af 
boligmasse. Der på nu nuværende tidspunkt er 1200 boliger under opførelse, 
alene i Helsinge+ nærområde. Der henvises til at inkluderer billig lejeboliger i 
trollebakkerne. 
 
Yderligere udtrykker indsiger bekymring til privat investeres ønske om input til 
planen. Der argumenteres detaljeret for forløbet og udrykkes mistillid til 
handelen og indsiger påpeger at der er tale om insiderhandel. Yderligere 
erklæres der mistillid til at UBL eller Byrådet som helhed, ikke har været 
bekendt med ”private handler” som det blev udtrykt på online dialogmødet 15 
december. Dette understøttes af indlæg fra Facebook. Der trækkes paralleller til 
sagen om købet af Engerødvej 43, denne sag er indanket og afventer 
afgørelse. 
 
Ligeledes beskrives der en række trafikale forhold som ikke er 
hensigtsmæssige ved opførelse af byggeri. Det påpeges at området er om 
befattet af skovbyggelinjer.  
 
3. Matr.nr. 8mu, 11bu og 11a, Helsinge by  
Der udtrykkes et stort ønske om tilgængelig natur i gåafstand. Det bemærkes at 
tilflytter vil syntes om sådan prioritering. Yderligere er der kommenter til 
bygningens dimensioner samt adgangsvej hvis dette realiseres. Der udtrykkes 
et ønske om seniorboliger til fornuftige penge.  
 
1.3 Matr. nr 39d, 39a, 5hp Helsingevej nr. 91, (5g)  
Der udtrykkes bekymring om videresalg. Endvidere stilles der tvivl ved ejers 
omdømme. 
 

 
Dette arealønske indgår 
ikke i for-høringen fordi 
Udvikling, By og land har 
besluttet ikke at arbejde 
videre med det. 
 
 
 
 
Høringssvaret er noteret. 
 
 
 
Høringssvaret et noteret.  
Ændringen af bymidten til 
detailhandel påvirker ikke 
mulighed for af udlægge 
parkeringspladser. 
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1.4 Matr.nr. 19ee Havrekrogen 14 i Annisse Nord  
Et rekreativt tilbagetrukket områder men små stier der er vel besøgt. Der 
udtrykkes bekymring ved by fortætning.   
 
1.9 / 1.13 Ramløse / Vejby  
Der udtrykkes spørgsmålstegn ved udlagte områder og motivet bag.   
 
7. Gilleleje   
Det fremgår af planen, at udvidelse af bycentrum vil omfatte hele området ved 
havnen med formål at samle handels området. Indsiger mener ikke at spredt 
handel nødvendigvis er dårligt. Der påpeges et øget fokus på manglende p- 
pladser fermover. Indsiger er modstander af etageejendomme på havnen. Der 
henvises til at administrationen og byrådet følger med i debatten i medierne.  
  
Der er yderligere vedlagt en del bilags materiale i dette høringssvar.  
 

12 Jan 
Ferdinandsen 
forhv. 
borgmester 

Undertegnede gør herved indsigelser mod følgende i oplægget: 
 
1.Linieføring omfartsvej Mårum - areal reservation fastholdes. 

 
2. Bymidte afgrænsninger i Gilleleje. Arealet mellem Kystvejen og Bøgebakken 
- Hallen og Stationsvej skal indgå i bymidteplanen. 
 
3. Bymidte udvidelse med areal vest for Gilleleje Havn udgår. Bymidten skal 
ikke ind på Havnens arealer. 
 

1.Høringssvaret er noteret, 
se høringssvar 5. 
 
2. 
”Bymidteafgrænsningen er 
tilpasset i forhold til de input 
administrationen har fået fra 
UBL. Planmæssigt giver 
både en 
bymidteafgrænsning med 
eller uden arealet mellem 
Kystvejen og Bøgebakken, 
Hallen og Stationsvej, 
mening. Fordelen ved ikke 
at have arealet med er, at 
bymidten bliver yderligere 
reduceret og at man dermed 
undgår at butikkerne 
spredes ud over et for stort 
areal. Med udvidelsen af 
bymidten mod havnen vil 
det samtidigt bidrage til, at 
livet i byen med tiden kan 
rykke ud mod havnen. 

Medfører Ingen 
ændringer. 
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Konkret vil udtagelsen af 
området, få indflydelse på 
Rema 1000s mulighed for at 
etablere en 
dagligvareforretning på 
arealet nord-vest for 
rundkørslen 
Kystvejen/Gilleleje 
Stationsvej. 
 
3. 
Administrationen vurderer, 
at det ikke vil begrænse 
fiskerierhvervets muligheder 
i havneområdet, at området 
kommer til at indgå i 
bymidteafgrænsningen. 
Dels fordi området ikke 
udlægges til miljøfølsom 
anvendelse. Dels fordi der 
allerede i dag er 
restauranter og lignende i 
området. Samtidigt vil det 
fortsat være lokalplan nr. 
15.58 for Gilleleje Havn, der 
regulerer de planmæssige 
forhold i området. 
Til gengæld vil det gøre det 
lettere i fremtiden at 
planlægge for butikker i 
området, der kan bidrage til 
at gøre området mere 
attraktivt for besøgende og 
fremme turismen.  
 
Administrationen bemærker 
dog, at der med det nye 
forslag til afgrænsning for 
bymidten vil medfølge andre 
hensyn, indeholdt i rammen. 
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Det vil gøre sig særligt 
gældende i forhold til 
havnen. Den anvendelse 
der sker på havnen i dag vil 
ikke være i strid med nye 
hensyn, men det kan sætte 
en begrænsning på 
eksempelvis hvor meget 
fremtidig erhverv må støje.  
 
Administrationen anbefaler, 
at bibeholde havneområdet i 
forslaget til kommuneplan”. 
 


